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Přílepský zpravodaj

Milí čtenáři,
uprostřed léta mívají noviny problém, čím zaplnit stránky.
Prý se nic neděje. Ne tak v naší obci. Přeme se o přeložku
II/240, někdo chce referendum, jiný ne, někomu se líbí návrh
nového územního plánu, jinému ne a napjaté vztahy mezi
zastupiteli vrcholí odvoláním finančního výboru. Mezitím jde
každodenní život dál svým tempem – děláme nepořádek kolem
kontejnerů, přivítali jsme nové občánky, děti dostaly vysvědčení, oslavili jsme spolu s jubilanty kulaté narozeniny (tentokrát
dokonce i sté!)… Přílepský zpravodaj se snaží u všeho být
a všechno zachytit. Zda se to daří, posuďte sami.
Laskavým i kritickým okem bdí nad zpravodajem redakční
rada. Pro práci redakce je velkou oporou. Do jejího čela byla
zvolena paní Jana Netřebová.
Čekáme na vaše nápady a připomínky. Pište, telefonujte.
Vždyť obecní časopis je tu pro vás.
Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje
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SLOVO STAROSTKY
OBECNÍ ÚŘAD
Tak už kombajny vjely do polí. Na vlastní oči
jsem je viděla a dost mě to rozladilo, protože
pro mě znamená sklizeň obilovin předzvěst
končícího léta, foukání ze strnišť a pouštění
draků. Vždyť jsme si toho léta, i přes všechna
parna, ještě dost neužili, říkám si. Dětem
teprve před chvílí začaly prázdniny a dobrá
polovina z nás ještě neodjela na dovolenou.
První letní týdny zkoušely naši trpělivost,
teploty jak na houpačce, přívalové lijáky
střídaly tropická vedra a komplikovaly
i práce na rekonstrukci místních komunikací.
V ulici Pod Lomem už jsme konečně mohli vyřknout slovo hotovo,
ale v části ulice Pod Hajnicí se ještě občané musí obrnit trpělivostí a snášet hluk strojů, prach i omezený přístup do svých domovů.
Všem děkujeme za aktivní a pozitivní přístup. Odměnou jim bude
komunikace hodna 21. století a „dočasně“ umístěným panelům
po více než čtyřiceti letech definitivně odzvoní.
Letošní přívalové deště upozornily také na hříchy minulosti v naší
obci, před mnoha lety zavezené rybníky, nedostatečné retenční
plochy, zatrubněný potok, snaha odvést vodu co nejrychleji
z obce. Před několika dny si voda v části zatrubněného Podmoráňského potoka našla z trubek cestu ven na nejméně vhodném
místě. Jak to dopadlo, se dočtete v tomto čísle zpravodaje.
Konec školního roku sice nabídl zasloužený odpočinek pedagogům i žákům naší školy, vryl však vrásky do tváří stavební firmě,
provádějící nástavbu a přístavbu druhého stupně základní školy.
Budova školy se už navenek chlubí novým moderním kabátem,
ale v útrobách to ještě lomozí. Letos se otevřou dveře školy přesně
1. září, vše musí být do té doby hotovo. Přijďte se v pondělí 4. září
podívat, jak to dopadlo.
Přelom srpna a září bude také důležitým přelomem v pražské
integrované dopravě. Autobusy z naší obce nebudou směřovat jen
do Prahy a zpět, případně do Kralup nad Vltavou, ale také
v rámci integrace PID nově do Kladna a s přestupem v Tursku
dojedete do Slaného nebo do Libčic nad Vltavou. Více uvnitř
tohoto vydání.
Přeji vám hezké léto, klidnou a zajímavou dovolenou a načerpejte
nové síly. Kombajny sice už vyjely do polí, ale léto zdaleka nekončí.
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Věra Čermáková
starostka obce

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535
www.velke-prilepy.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí a středa
8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

STAVEBNÍ ÚŘAD
Podatelna a sekretariát:
Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz
MATRIKA
Tel.: 220 930 770
e-mail: matrika@velke-prilepy.cz
Občanské průkazy a cestovní pasy
MěÚ Černošice, pracoviště Praha
Podskalská 19, Praha 2
www.mvcr.cz
OBECNÍ POLICIE
Pražská č.p. 45, 252 64 Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info
MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz
www.msjablickovelkeprilepy.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz
KNIHOVNA
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz
www.velkeprilepy.webk.cz
otevírací doba:
pondělí 15:00 - 19:00
úterý 9:00 - 13:00
středa 14:00 - 18:00
POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz
otevírací doba:
pondělí a středa
08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 16:30 -18:00
úterý, čtvrtek a pátek
08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
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ZPRÁVY Z OBCE
Autobusová doprava
se rozšiřuje až do Kladna
Od 26. 8. 2017 nás čeká další významné rozšíření
veřejné dopravy. Loni v září byla prodloužena linka
316 do Kralup nad Vltavou, nyní se změna týká
linky 350, která bude v pracovní dny
pokračovat ze stávající konečné zastávky na
Okoři do Číčovic, Buštěhradu a dále bude
směřována na cílovou zastávku Kladno - OÁZA,
kde je možnost přestupu na MHD města Kladna.
Získáme tím chybějící přímé spojení se statutárním městem. V ranní špičce směrem do Kladna
budou autobusy vyjíždět v 4:26, 5:16, 5:47, 7:02 a 8:18.
V odpolední špičce budou autobusy jezdit v hodinovém
intervalu. Poslední spoj bude možné využít v cca 23:30 a to
obousměrně. Jízdní řád je možné stáhnout na obecních
stránkách.
Druhou alternativou, jak se dopravit z Velkých Přílep do Kladna,
je možnost využít novou linku 624 jedoucí z Okoře až na
autobusové nádraží v Kladně. Tato linka je trasována přes
Libochovičky – Zájezd – Buštěhrad – Hřebeč a Kladenskou
Sítnou. Spoje této linky budou navazovat na linku 350 v obci
Okoř.
Další změnou je nové vedení autobusové linky 456. Stávající
trasa Holubice – Debrno – Kralupy nad Vltavou bude nahrazena
novou trasou Libčice nad Vltavou – Tursko – Holubice –
Zákolany – Koleč – Slaný. Tato linka bude mít za hlavní cíl
odlehčení linky 316. Slibujeme si, že cestující zejména z obcí
Tursko a Holubice využijí rychlejší alternativu dopravy do centra
Prahy, a to využitím přestupu na vlak v Libčicích nad Vltavou.
V úseku Holubice – Libčice nad Vltavou je v ranní špičce navržen
30 minutový interval a v odpolední špičce hodinový interval
s posledním spojem kolem 19:00. Spoj bude opět v provozu
pouze v pracovní dny.

Velké Přílepy – Libčice nad Vltavou – cesta z TP 1 do TP 2:
12 Kč v případě cestovní doby do 15 minut
18 Kč v případě cestovní doby do 30 minut
Velké Přílepy – Kladno, Oáza – cesta z TP 1 do TP 3:
24 Kč v případě cestovní doby do 60 minut
Velké Přílepy – Buštěhrad - cesta z TP 1 do TP 2:
18 Kč v případě cestovní doby do 30 minut
Velké Přílepy – Slaný – cesta z TP 1 do TP 4:
32 Kč v případě cestovní doby do 90 minut
(varianta cesty s využitím linky 456 přes Tursko,
případně cesta přes Kladno)

Posílení veřejné dopravy obec finančně nezatíží. Podařilo se
vyjednat, že všechny změny bude financovat Středočeský kraj
v rámci integrace dopravy Kladenska a Slánska.
Tomáš Hošek
místostarosta obce

Glosa
Ach, ty odpady!
Nedávno mně napsala jedna obyvatelka Dvořákovy ulice. Byla
velmi rozhořčena nepořádkem kolem kontejnerů s recyklovatelným odpadem a přirovnala tuto lokalitu ke skládce v Dillí…
Mrzí ji, že lidem nezáleží na tom, jak vypadá jejich okolí. Nebyla
první a rozhodně ne poslední stěžovatelkou. Sdílím s těmito
občany smutek na tím, čeho je člověk, zvaný rozumný, schopen.
Na téma odpady už bylo toho napsáno tolik, že bych se jen
opakovala v určení jádra problému a zabírala bych místo lkaním
nad nevýchovou k pořádku. Pisatelka paní Jana se ptá: Co se
s tím dá dělat? Přidat kontejnery? Průběžně uklízet? To vše
technické služby dělají a situace se nelepší. Napadá mě jediné
a to použití sankcí. Obec bude muset sáhnout do rozpočtu
a umístit na problémová místa kamery. Místo toho, aby nám
tato technika sloužila k potírání kriminality a chránila občana
před zločinem, bude její oko směřovat k barevným kontejnerům
s odpadem.
Ale abych na závěr přidala trochu optimismu. Za léta zdejšího
pobytu jsem zaznamenala citelný pokrok. Před několika
desítkami let se často odpad vozil do lesa na Hajnici, dodnes je to
místo přepestrých nálezů, případně byl vhazován rovnou do
škarpy vedle silnice. Dnes občan odpad odhodí alespoň
v blízkosti kontejneru v přesvědčení, že ho někdo uklidí. Takže
jistý pokrok tu je, nezoufejme a věřme ve zlepšení. Je to jako když
štěně učíte čůrat. Nejdříve nám zničí koberec v obýváku,
pak dlažbu v předsíni, a hle je u dveří a za pár týdnů pozná,
že loužička se dělá na trávě. Štěně je ale učenlivé, nemusíme
k jeho nápravě používat kameru.
Věra Čermáková
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DUEL
Odvolání členů Finančního výboru při zastupitelstvu obce Velké Přílepy
Na červnovém jednání zastupitelstva obce byli odvoláni všichni členové finančního výboru. Stalo se tak po zprávě výboru
o jím provedené kontrole smluv a faktur souvisejících s poradenskými službami na rekonstrukci Základní školy ve Velkých
Přílepech. V závěru diskuse k tomuto bodu pan místostarosta Tomáš Hošek navrhl odvolat celý finanční výbor. Jeho návrh byl
většinou sedmi hlasů z jedenácti přítomných přijat. Přílepský zpravodaj se pokusil nalézt příčiny konfliktu a proto položil
oběma zúčastněným stranám následující otázku:

Co vedlo k odvolání finančního výboru a jak bude tento výbor, povinně ustavený
ze zákona, dále pracovat?
Za navrhovatele odvolání odpovídá starostka obce Věra Čermáková a místostarosta Tomáš Hošek
(oba Tradice-Budoucnost)
Odvolání finančního výboru bylo jakýmsi neodvratitelným vyústěním několikaletého osočování vedení obce, zejména místostarosty obce Ing. Hoška, který vykonává funkci správce
rozpočtu. Finanční výbor dle našeho názoru dlouhodobě neplnil svoji funkci. Podle zákona
o obcích finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce, ale také, jak praví zákon, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Namísto
konstruktivní spolupráce docházelo k neustálému napadání a šikanování nejen správce
rozpočtu a starostky, ale i zaměstnanců ekonomické složky obce, kteří ačkoliv pracovali
a pracují velmi dobře, byli neustále nuceni předkládat další a další materiály ke kontrole. Zaměstnanci byli velmi frustrováni,
cítili jistou nedůvěru a hrozilo, že opět další účetní rozváže z těchto důvodů pracovní poměr. Přitom všechny kontroly,
které na obci probíhaly, nezjistily nedostatky, ať to byly kontroly hospodaření, které provádí Krajský úřad Středočeského
kraje, nebo kontroly poskytovatelů dotací.
Předseda finančního výboru využíval tento výbor k tomu, aby pravomoci spojené s funkcí správce rozpočtu a některé
pravomoci starosty obce přešly do kompetence zastupitelů. Tato snaha byla vyvolána touhou rozhodovat o všem a z vedení
obce udělat loutky. Návrhy finančního výboru byly tak administrativně náročné, že by defakto znamenaly výrazné omezení
fungování obecního úřadu.
Finanční výbor byl za poslední volební období pověřen zastupitelstvem jediným úkolem - navrhnout nejlepší variantu
zhodnocení volných finančních prostředků obce. Bohužel tento úkol nebyl dodnes splněn.
Nešlo tedy o odvolání ze strachu, že by finanční výbor odhalil jakési „levárny“, nebyla to snaha umlčet nepříjemného
protivníka, jak opoziční zastupitelé stále prezentují. Závěry kontrol finančního výboru byly zneužívány, pokud je možné to
takto v poměrech naší malé obce říci, k politickému boji. Nalezené chyby (často diskutabilní) byly využívány k napadání
správce rozpočtu a k veřejným dehonestujícím útokům.
Dlouhodobé nevybíravé, často velmi vulgární a zavádějící napadání současného vedení obce má pravděpodobně kořeny
v posledních komunálních volbách. Kandidáti spolku ProPřílepy v nich nezískali většinu, stali se opozicí a někteří se museli
vzdát svých předvolebních postů, ať už to byla funkce správce rozpočtu, místostarosty nebo zastupitele, zodpovědného za
vznikající územní plán. Bohužel, ne každý se s takovou změnou dokáže se ctí vyrovnat. Četné útoky na vedení obce, ať už
v opozičním okénku, na veřejných zasedání nebo na stránkách ProPřílepy, nevedou k cíli, který by volení zastupitelé měli
sledovat a tím je především rozvoj obce. Ačkoliv se domníváme, že známe podstatu a příčinu tohoto chování, je to velmi
nepříjemné a často demotivující. Na práci pro obec zbývá pak méně času.
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Na veřejném zasedání 30.6.2017 zastupitel Ing.Kapsa oznámil, že ze strany ProPřílepy bude navrženo původní
složení finančního výboru a to i přes vyjádřenou nedůvěru zastupitelstva obce.
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DUEL
Za odvolané členy výboru odpovídá v zastoupení předsedy Petra Moryska, který byl v době uzávěrky zpravodaje na dovolené, člen výboru Richard Kapsa
(oba PRO Přílepy)
Odvolání výboru vnímáme jako vyvrcholení snahy zbavit se těch, kteří opakovaně upozorňují na úmyslné
i neúmyslné chyby, které se při vedení obecních financí dějí. Zejména místostarostovi Hoškovi se tak nelíbila
nepříjemná zjištění kontroly, že místo věcné debaty, jak věc napravit, navrhl rovnou odvolat celý finanční
výbor. Musíme uznat, že jde o velmi efektivní způsob, jak se vypořádat s kritikou.
Odvolání přišlo poté, co finanční výbor navrhl opatření navazující na kontrolu, která prověřovala výdaje na
poradenství v souvislosti s akcemi na rekonstrukci a rozšíření základní školy. Výbor zjistil obcházení zastupitelstva při schvalování vysokých výdajů, fakturování víceprací v poměru nepřiměřeném k původně dohodnuté částce
a mnohé další. Závěry byly projednány s účetní obce, která v řadě zjištění uznala minimálně chybné zaúčtování.
Jen jeden příklad za všechny – náklady na poradenství projektu Stavební úpravy 2. stupně ZŠ od firmy Accon dosáhly téměř
110 tis. Kč, přesto vztah s dodavatelem nebyl podložen písemnou smlouvou. Podle pravidel má obec u výdajů nad 50 tis. Kč
žádat o souhlas zastupitelstva, což se v tomto případě (a obdobně v řadě jiných) nestalo. Obec obešla zákon i vnitřní předpisy
a bez vědomí zastupitelů vystavila tři samostatné objednávky tak, aby se dostala pod uvedený limit. Všechny objednávky
jsou navíc datovány stejně – 3.8.2015. Jednání zastupitelstva se přitom konalo 28.7.2015, tedy jen pět dní před jejich
uzavřením.
Kompletní zprávu výboru si může každý přečíst na webu www.proprilepy.cz ve zprávě z 3.1.2017. Na stejných stránkách
naleznete v jiných článcích i zjištění dalších kontrol finančního výboru, detailně a transparentně, včetně navrhovaných
opatření. Že většinu návrhů vedení obce nerealizuje a neustále dochází k opakovanému porušování pravidel, je smutnou
skutečností.
Místostarosta Hošek nás při odůvodnění návrhu na odvolání výboru obvinil z porušování zákona, z nabádání k falšování
účetních výkazů a neodůvodněného nařizování povinností obci. Dle jeho názoru výbor prý neplnil zákonné povinnosti
například tím, že odevzdal svou zprávu (zaslanou zastupitelům e-mailem) nepodepsanou. Nelze si nevzpomenout na roky
2010-14, kdy pan Hošek byl sám předsedou finančního výboru. Pod jeho vedením výbor žádnou důkladnou kontrolu
neprovedl a žádnou, natož podepsanou, zprávu o kontrole nepředložil. Inu, potrefená husa. Zajímavé je, že většina zastupitelů k návrhu pana Hoška neměla žádné dotazy a připomínky, návrh nápravných opatření okamžitě zamítla a promptně
odhlasovala odvolání celého výboru.
Trváme na tom, že výbor prováděl svou
kontrolní činnost řádně a obvinění vznesená
panem Hoškem jsou účelová tvrzení
a informace nezakládající se na pravdě.
O důvěryhodnosti tvrzení pana Hoška
se můžete dočíst více také v opoziční rubrice
v tomto Zpravodaji.
PS: Velmi úsměvné je, že místostarosta
vzápětí po odvolání členů výboru požádal
odvolané osoby, aby navrhly složení nového
výboru. V současné době je obec bez finančního výboru a porušuje tím zákon.
foto: Jiří Černý
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Referendum: ano, či ne?
Dům od domu chodili v minulých týdnech po celé obci signatáři výzvy ke konání referenda o přeložce silnice II/240. Přesvědčovali občany o nevýhodnosti a rizicích obchvatu Velkých Přílep, který si většina obyvatel obce mnoho let přála.
Lze pochopit obavy skupiny občanů Kamýku, od jejichž domů má být silnice vzdálena cca 200 metrů. Přes všechna ujišťování
o protihlukových a protiemisních opatřeních (zahloubení nové komunikace a její oddělení zeleným pásem) jsou přesvědčeni,
že přeložka kvalitu jejich života sníží. Na druhou stranu však měli při koupi pozemků s touto eventualitou počítat. Koridor je
zanesen v územním plánování od roku 1993. Je pochopitelné, že z plánovaného sjezdu v oblasti ulice Kladenská nemají
radost tamní obyvatelé, kteří nevěří, že těžká tranzitní doprava bude z obce vyloučena. Nevěří, že právě kvůli kamionům se
přeložka plánuje, jinak by postrádala smysl. Nedůvěřují opatřením, která mají učinit sjezd z přeložky do Kladenské ulice
„bezbolestným“.
Ano, část obyvatel západní části obce je zneklidněna. Ještě je čas, aby své připomínky prezentovali představitelům kraje,
neboť řízení EIA (o vlivu stavby na životní prostředí) ještě probíhá a posuzuje i požadavky na ochranu obyvatelstva.
Vedení obce proti vypsání referenda nic
nenamítá. Občané na rozhodování
v referendu mají právo. Iniciátoři referenda by se však měli zdržet některých
neobjektivních a manipulativních
argumentů. Pro referendum získali
cca 520 podpisů, z nichž některé jsou
neplatné, protože jejich autoři nemají
trvalé bydliště ve Velkých Přílepech.
Ačkoli v obci žije více než 3000 obyvatel,
z toho 2056 voličů, nazvali organizátoři
svou tiskovou zprávu: „Obyvatelé Velkých
Přílep nechtějí plánovanou propojku
dálnic D7 a D8“. Není to fér. Co ostatních
1536 voličů, kteří od přeložky naopak
očekávají výrazné zlepšení dopravní
situace v obci?
Co lidé žijící na ulici Pražská, kterým jezdí
těžká technika přímo pod okny, dýchají
zplodiny a při otevřených oknech neslyší vlastního slova? Co rodiče dětí, kteří denně překonávají kamiony zahlcený přechod
u školy? Proč se členové Spolku Kamýk snaží tyto občany přesvědčit, že se jejich situace nezlepší, ale dokonce zhorší? Proč je
jedna ze dvou otázek v referendu spekulativní, protože rovnou předpokládá nárůst dopravy v obci?
V tuto chvíli není jasné, zda zastupitelstvo může referendum vypsat. Vyskytla se totiž komplikace právního rázu. Výstavba
přeložky nespadá do kompetence obce Velké Přílepy a výsledek místního referenda by mohl být v rozporu se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje, který je nadřazený místním územním plánům.
V době uzávěrky zpravodaje pracovali na této otázce právníci ministerstva vnitra a o výsledku budou občané informováni.
redakce
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Názor občanů, vyzývajících ke konání referenda:
„Obyvatelé Velkých Přílep nechtějí plánovanou propojku dálnic D7 a D8 na území obce“
(zkráceno po dohodě se Spolkem Kamýk, plná verze na http://obchvatprilep.websnadno.cz)
…Tento koridor je veden pouhých 120 metrů od zastavěného území obce a to navíc v jeho západní části, navíc při převládajícím západním proudění v této oblasti. Hluk a exhalace z této propojky dálnic tak budou mít přímý vliv na celé Velké Přílepy.
Navrhovaná trasa, navrhované mimoúrovňové křižovatky a vedení silnice z větší části trojpruhem jen zvyšují obavy obyvatel
o vysokou intenzitu plánované dopravy v obci. Na katastru obce kraj dále plánuje částečně trasu zahloubit pod úroveň terénu,
částečně však kvůli mimoúrovňové křižovatce vede trasu po až 7 metrů vysoké estakádě mezi obcemi Velké Přílepy a Lichoceves. Při neschopnosti dohody mezi pražskými zastupiteli a zastupiteli městské části Suchdol, tak stále hrozí, že tato propojka
dálnic navíc reálně přeroste v severní trasu Pražského okruhu s plánovanou intenzitou dopravy až 54 tis. vozidel za den.
Poslední křižovatky umožňující sjezd do centra Prahy svádějí budoucí dopravu z propojky dálnic opět do centra Velkých
Přílep. Ze studie plánované dopravní intenzity zpracované Technickou správou komunikací Praha (TSK) navíc vyplývá,
že v úseku Tuchoměřice – Velké Přílepy je plánována intenzita dopravy 41 tis. vozidel za den a v úseku Velké Přílepy – Tursko
25 tis. vozidel za den. Na plánovaných sjezdech ve Velkých Přílepech směrem na Prahu se tak ocitne 16 tisíc vozidel denně.
Současná intenzita dopravy v obci dle měření Ředitelství silnic a dálnic z roku 2016 je 6 tisíc vozidel za den, a protože vede
centrem obce, zejména přes ulici Pražskou a kolem základní školy, je již v současné době tato intenzita dopravy značným
důvodem nespokojenosti občanů.

foto: Jiří Černý

… Obyvatelé Velkých Přílep, jež jsou největší
obcí na trase koridoru, tak stále mají možnost
odsunout tuto stavbu z těsné blízkosti obydlí,
tak jako v sousedních civilizovaných zemích.
Těžko by si někdo dokázal představit silnici s tak
vysokou intenzitou dopravy 200 metrů od obcí
například ve Švýcarsku či Rakousku. Projekční
kanceláří je zpracovaná i alternativní varianta
vedoucí kolem železniční tratě vzdálené přes
1 km od obce, se kterou by občané Velkých
Přílep souhlasili, ale Středočeský kraj se snaží
prosadit právě tuto velmi kontraverzní variantu.
S touto trasou nesouhlasí ani obec Holubice,
která je druhou největší obcí na trase propojení
dálnic D7 – D8.

Takto klidnou křižovatku by si přáli zastánci i odpůrci referenda

Plánované odsouvání Pražského okruhu do Středočeského kraje tak narazilo na silný nesouhlas občanů, na které se politici
snaží přenést zátěž pražské dopravy. Tyto problémy na severozápadě od Prahy jsou však hlavně důsledkem neschopnosti
zastupitelů Prahy dohodnout se s městskou částí Suchdol na přijatelném řešení dostavby Pražského okruhu.
Vlastimil Zaviačič
předseda Spolku Kamýk
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Názor vedení obce:
Odpovědi na nejčastější dotazy občanů

Povede za naší obcí dálnice?
Ne, jedná se o komunikaci II. třídy s max. rychlostí
90 km/hod. Uspořádání: střídavý trojpruh, tj. jeden pruh
každým směrem doplněný o třetí pruh k jednosměrnému
předjíždění, tam kde to bude možné.
Bude přeložka jednou nahrazovat obchvat?
Ne, výstavba obchvatu severní části Prahy je aktuálně
plánována ve stejnou dobu jako přeložka II/240 a to
variantou přes Suchdol.
Kdy začne výstavba přeložky?
Začátek výstavby je plánován na rok 2022 současně se
severním obchvatem Prahy. Měla by trvat přibližně tři roky.
Od kdy se o výstavbě přeložky uvažuje?
Od roku 1993.
Proč není plánovaný koridor přeložky dál od naší
obce?
Vedení trasy je výsledek dlouholetého jednání všech
dotčených obcí. Trasu se podařilo posunout na dvojnásobek vzdálenosti oproti původnímu návrhu. Návrhy na
vedení přeložky za železniční tratí (z pohledu od obce Velké
Přílepy), je technicky velmi náročné, což celou stavbu
neúměrně prodražuje. Navíc by bylo narušeno chráněné
území kolem obce Okoř.
Jak daleko od zastavěné plochy povede přeložka?
Vzdálenost od nejbližšího domu v obci je podle územního
plánu 190 m. Vše může ovlivnit výsledek zprávy EIA
(Vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí).
Jaký vliv bude mít přeložka na životní prostředí?
Protihluková a protiemisní opatření nyní projednává právě
EIA. Vedení obce bude toto řízení připomínkovat
ve prospěch všech částí obce.

Bude přeložka zárukou odklonění těžké dopravy
mimo obec?
Jednoznačně ano! Na základě několika šetření a expertíz
je prokázané, že přeložka a navrhované sjezdy pomohou
odlehčit dopravě v obci. Jediné řešení, jak zakázat
kamiónům vjezd do obce, je právě přeložka.
Nezvýší se ale po výstavbě přeložky počet osobních
aut projíždějících obcí?
Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Do doby realizace
přeložky bude jednak stoupat počet obyvatel v obcích na
trase současné silnice II/240 a pravděpodobně se zvýší
i počet aut v rodinách vůbec. Takový je, bohužel, trend
dnešní doby. Pokud ale nebude přeložka II/240 uskutečněna, aut pravděpodobně neubude.
Kralupy nad Vltavou v současné době připravují
obchvat města. Jaký vliv bude mít tento obchvat na
dopravu v naší obci?
Obchvat Kralup má již územní rozhodnutí a vykupují se
pozemky. Starostové dotčených obcí se několik let snažili
o to, aby stavba byla realizována vcelku, tedy přeložka plus
obchvat, aby se nestalo, že obchvat Kralup bude končit
u Turska. Protože pak by kamiony, odbočující z D8, naši
obec zahltily. Nebylo by možné odklonit je na jinou
komunikaci.
starostka Věra Čermáková,
místostarostové Tomáš Hošek a Marie Válková

8

inzerce

ZPRÁVY Z OBCE
Povodeň po přílepsku
Tolik jsme žehrali na sucho, až nás Svatý Petr vyslyšel
a seslal nám 29. června dopoledne déšť. Zřejmě chtěl
nahradit opomenuté dodávky minulých dnů a trochu to
přehnal, vody bylo náhle příliš. Tedy alespoň ve dvoře
restaurace U Korychů. Zatrubněná část Podmoráňského
potoka mezi točkou autobusu a Pražskou ulicí nezvládla
odvést toto boží požehnání a voda si našla cestu ven
v podobě jakési vyvěrající studánky v prostoru mezi panelovými domy a dvorem restaurace. Voda byla rychlá
a neúprosná, tak jak voda dokáže být. Rázem jsme měli
v obci plochu, která připomínala jezero. Romantika však
musela stranou. Voda se drala do přístavby tělocvičny,
prostoru stodoly i sklepů restaurace. Pracovníci technických
služeb i příslušníci obecní policie dělali, co mohli. Povolán
byl vůz k pročištění zaneseného potrubí a na pomoc
přispěchaly dokonce tři jednotky dobrovolných hasičů
z Roztok, Libčic a Kozince a jedna jednotka profesionální
z Roztok. Pomoc nabídla i firma White trans i dodavatel
stavby komunikace v ulici Pod Hajnicí. V podvečer už jen
mokrá plocha připomínala právě skončené drama. Byla to
sice malá, ale názorná ukázka toho, že dešti a větru prostě
neporučíme !!
Všem, kteří jste byli na
místě, moc děkujeme.
Jenže nebylo vyhráno.
Další prudký déšť v úterý
11. července nás přesvědčil,
že nebezpečí není vůbec
zažehnáno a před nemovitostmi u restaurace pracovníci obce rychle pokládali další
pytle písku. Naštěstí se tentokrát podařilo trubku
zprůchodnit. To, co bylo nalezeno uvnitř, překvapilo i letité
pracovníky správce povodí - štěrk, jíl, zlomky rozbité
kanalizace, hrnce. Velké zlo také napáchala lidová tvořivost
majitelů zahrádek u bytovek v Pražské ulici, kteří před lety
vykoumali, jak „upravit“ šachtu , aby z ní mohli odebírat
vodu k zalévání svých výpěstků (samozřejmě neoprávněně).
V minulém čísle zpravodaje jsme psali, jak trubka oplocení
jedné ze zahrádek v Roztocké ulici poškodila panel,
překrývající potok a vznikl náhle „kráter“, do kterého
zřejmě jen náhodou nikdo nespadl.
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Rekonstrukce školy
Jak jste jistě všichni zaznamenali, na budově II. stupně ZŠ
Velké Přílepy vyrostla nástavba s pěti novými učebnami.
Současně byla vybudována přístavba jídelny, která bude
sloužit pro výdej obědů žáků této budovy. Intenzivní práce
na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží a hlavního
schodiště začaly 12. června. Schodiště bude po dokončení
rekonstrukce nejen větší a prostornější, ale zároveň bude
sloužit jako chráněná úniková cesta.

Tribuna u fotbalového hřiště
má novou tvář
Oprýskané zdi nebo fádní nátěr barvy nikoho nebaví.
Oprava zdi a její natření nás inspirovalo k nápadu dát
tribuně novou tvář. Oslovili jsme výtvarnici Elišku Hesslerovou i s jejím výtvarným kroužkem.

Ten, koho zajímá výsledek dvouleté intenzivní práce,
je srdečně zván na Den otevřených dveří 4. září. K vidění
budou nejen nové a zrekonstruované prostory, ale i výstava
fotografií z průběhu stavebních prací. Během posledních
dvou let byla kompletně zrekonstruována celá budova
II. stupně a kapacita se tak navýšila ze 150 na 240 žáků.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že asi největší přínos
přinese nová jídelna. Strávníci nebudou muset přebíhat
v době obědů z jedné budovy do druhé přes tolik frekventovanou silnici II/240.
Eva Aulická

Z naší strany byl na Elišku jen takový požadavek, aby malba
byla směrována věkové skupině, která hřiště nejvíce
využívá, tedy teenagerům a sportu, pro který se hřiště
nejvíce využívá. Výsledkem jsou perfektně zvolené grafity
s uměleckým provedením. Děti z výtvarného kroužku úkol
malby s nadšením přijaly, o to víc jsou na svou tvorbu
pyšné. Také poučují své kamarády, aby malbu neničily.
Učí je to vážit si své práce a prostředí kolem sebe, ve kterém
žijí.
Marie Válková

11

ZPRÁVY Z OBCE
Bouřlivé projednávání územního plánu

Glosa
Psi a my

Veřejné projednávání územního plánu obce se odehrálo
22. června v CVA. Jeho smyslem bylo vyslechnout návrhy
a připomínky občanů a vysvětlit případné nejasnosti.
Za tvůrce se ho zúčastnili projektanti ateliéru Foglar
Architects a za pořizovatele pracovníci odboru územního
plánování z Černošic. Přítomni byli i představitelé obce.

Pár maminek na hřišti vášnivě debatuje o tom, jak je rozčilují volně
pobíhající psi. Jedna za druhou chrlí historky o agresivních
a nevychovaných psech, o psích exkrementech, kterým se s kočárkem
(ale někdy i pěšky) dá jen stěží vyhnout, o páníčcích, kteří na obavy
maminek reagují neurvale a tak dále a tak dále. Můžete tam stát
týden nebo rok, a co týden a rok se budou historky podobat jak vejce
vejci.

Sál CVA byl zcela zaplněný. Místo diskuse a věcné debaty se
však setkání zvrtlo v osočování architektů, představitelů
obce i zástupců odboru územního plánování z Černošic.
Některým občanům se nelíbil návrh architektů na
důstojnější osazení centra, než jaký dnes tvoří autobusová
točka. To je věcí architektonické soutěže, která má
v budoucnu řešit centrum obce jako celek.
Spor se rozhořel i kvůli soukromému pozemku vedle
bytovek v Roztocké, kde si obyvatelé domů přejí hřiště,
zatímco v plánu se původně objevil nízký bytový dům.
Architekti vysvětlovali, že označením zón pouze říkají, co je
v daném místě možné postavit. O konkrétním využití pak
rozhoduje obec.
Největší povyk se strhl kolem průjezdnosti komunikace nad
Halasovou ulicí. Několik občanů z této ulice si přeje,
aby komunikace nad jejich zahradami zůstala slepá
a nadále neumožňovala vjezd na tamní zatím nezastavěné
pozemky. Ačkoli se problém týká jen asi pěti rodin, jejich
představitelé úporně bránili své pozice, argumentovali
ohrožením života v případě zprůjezdnění cesty nad jejich
zahradami a vzbudili tak dojem, že se jedná o zásadní
problém celého územního plánu.
Nakonec se opět vzrušeně hovořilo o přeložce II/240, proti
jejíž trase obyvatelé Kamýku a ulice Kladenské protestují.
Hosté doporučili všem nespokojeným občanům podat
podle § 52 odst. 2 stavebního zákona do sedmi dnů
od veřejného projednávání námitky nebo připomínky
na odbor územního plánování Městského úřadu Černošice.
Připomínky může uplatnit kterýkoli občan. Námitky může
podat jen osoba dotčená, tedy pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti.
Po zapracování relevantních námitek a připomínek bude
nový územní plán opět o krok blíže k dokončení.
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Eva Martínková

A stejně nekompromisně hodnotí situaci pejskaři: neexistuje
vyhraněný prostor pro volný pohyb psů, platím si poplatky,
tak o ostatní ať se stará obec, můj pes je vychovaný, proč má trpět za
ostatní, psi za nic nemůžou, je to věc lidí.
S podobnými problémy se potýkají snad všechny obce a města po celé
Evropě. Přístup se liší země od země, město od města, ves od vsi.
I v Praze se neustále řeší nedostačující vyhláška a městští policisté
reagují spíše podle intuice než podle předpisu. Například v Letenských
sadech strážníci obecně tolerují, pokud se pohybuje pes bez vodítka,
ale u nohy. Když se pes ztratí z dohledu a je evidentní, že ho majitel
nemá pod dohledem, řeší to hlídky podle situace, někdy pokutou
a jindy domluvou. Ve Vídni chodí všichni psi striktně na vodítku
a s náhubkem. Město ale vyčlenilo řadu poměrně rozlehlých prostor,
kde se čtyřnožci mohou pohybovat naprosto volně. Otázka je, jestli by
se podobně dal „psí problém“ řešit i v obci naší velikosti.
Možná se sluší připomenout, že zákaz volného pobíhání psů nevyplývá
přímo ze zákona, ale může ho stanovit obec svou vyhláškou. Porušení
obecně závazné vyhlášky je přestupkem proti pořádku v územní
samosprávě, řeší ji obec, která vyhlášku vydala a lze za ni uložit
pokutu. Ve Velkých Přílepech je chování a tedy i venčení psů, regulováno vyhláškou č.1/2004 Obce Velké Přílepy o veřejném pořádku, čistotě
obce, o chovu zájmových zvířat, ochraně vodních zdrojů, ochraně
ovzduší. Její plné znění najdete na webu obce.
Každá strana barikády, a že někdy jde vážně o bitvu, má svojí pravdu
a bude ji hájit do posledních sil. Vypadá to tedy, že bez kompromisu to
opravdu nepůjde. Na jedné věci se ale shodují ti se psími miláčky i bez
nich. Pudové chování psa by se při troše dobré vůle dalo omluvit,
ale arogance jeho majitele? Nad tou kroutí hlavou i slušní pejskaři,
kteří považují omluvu, že jejich pes někoho obtěžoval, za samozřejmost a pytlík na psí hovínka za běžnou výbavu venčící procházky.
• v počtu chovaných zvířat na počet obyvatel jsme v Evropě
na samé špičce
• lidé v Česku chovají přes dva miliony psů, alespoň jeden žije
ve 43 procentech domácností
• v hlavním městě je evidováno téměř sto tisíc psů
• ve Velkých Přílepech je evidováno 453 psů
Kateřina Jungbauerová

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

ZPRÁVY Z OBCE
Sadové úpravy u fotbalového hřiště
Určitě si vzpomínáte na rok 2014, kdy byly nutné zásahy
v kácení dřevin u fotbalového hřiště. Jednalo se o vysoce
vzrostlé topoly, jejichž stav ohrožoval bezpečnost obyvatel,
proto byly pokáceny. Už tehdy byl vytvořen projekt na
úpravy místa pokácených stromů s názvem Sadové úpravy
u fotbalového hřiště. Vzhledem k nákladnosti zvláště
v odfrézování pařezů nebylo možné úpravy realizovat dříve.
V letošním roce vypsal Státní fond životního prostředí
dotaci na úpravy zeleně v obci. Projekt sadových úprav jsme
tedy oprášili, upravili dle aktuálního stavu zmiňované
plochy a o dotaci jsme zažádali. Tady byla obec úspěšná
a dotaci jsme obdrželi.
Sadové úpravy budou znamenat hlavně odfrézování
starých pařezů, úpravu terénu, který je nyní nerovný,
s prohlubněmi a tráva je špatně sekatelná. Odstraní se
zarůstající plevel a travnatá plocha se celkově upraví
v parkový trávník. Návrh sadových úprav respektuje
charakter okolí a v rámci možností zachová stávající
dřeviny. Dvouřadá alej ořešáků bude doplněna o chybějící
stromy a okrasné keře. Středem stávající ořešákové aleje je
navržena mlátová pochozí cesta. Na této cestě jsou umístěna odpočívadla s lavičkami a odpadkovým košem.

Původní využití se jaksi vytratilo
a najít místo k parkování je ve
všední den někdy nemožné.
Chceme tedy touto cestou
upozornit řidiče, že obecní
policie bude od poloviny
července kontrolovat dodržování
značky, tedy maximální dobu
stání. Zpočátku to možná vyřeší
upozorněním a domluvou,
později zaplatí řidič pokutu.
Parkovací terčíky lze za 10 Kč zakoupit v podatelně
obecního úřadu nebo v potravinách vedle parkoviště.
Věra Čermáková

Výstava o spolupráci s věznicí
Že je v naší obci nápravné zařízení pro ženy, ví snad každý
občan. Bohudík, jsou za námi doby, kdy otevření tohoto
zařízení provázely bouřlivé obavy ze zhoršení bezpečnosti
v obci. Léta prokázala, že se nemáme čeho bát. Naopak
spolupráce s vedením věznice je velmi dobrá. Ženy v rámci
volnočasových aktivit háčkuji pro naše děti zvířátka, šijí
přebaly na knihy a jiné drobné dárky.

Zajímavostí zvláště pro mladší
generaci jsou plánovaná opatření,
která pozitivně ovlivní vývoj biologické rozmanitosti - podpora hnízdění
ptáků - ptačí budky, krmítka, zvyšování nabídky zdrojů nektaru pro hmyz –
hmyzí hotel.
Marie Válková

Kontrolní opatření na parkovišti
Parkoviště v centru obce bylo vybudováno před několika
lety společně s rekonstrukcí otočky autobusu v rámci
revitalizace centra obce. Sloužit má návštěvníkům obce,
rodičům doprovázejícím děti do školy, návštěvníkům
úřadu, restaurace nebo obchodu. Míst k parkování tu není
mnoho a proto byla při vjezdu umístěna značka, která
upozorňuje, že k parkování je nutno použít terčík s vyznačením hodiny zaparkování a doba stání nesmí překročit
2 hodiny. Obec několik let tolerovala nedodržování této
značky. Parkoviště totiž nebylo skoro nikdy plné a většinu
času tu šlo pohodlně zaparkovat. Situace se však změnila.
Parkoviště začalo často sloužit cestujícím do Prahy, kteří tu
ráno odstaví vůz často na celý den.

Obec vítá spolupráci i při zvelebování obce. Při pravidelných
víkendových brigádách upravují ženy zeleň a uklízejí
veřejná prostranství. Obec připravuje výstavu výrobků
a fotografií, které jinde nespatříte. Chceme přiblížit
a poodhalit alespoň trochu život a práci těch, které se
dostaly do rozporu se zákonem. Možná to změní váš
pohled, možná načerpáte alespoň další inspiraci pro ruční
práce. Přijďte se podívat. Vernisáž se koná 5. září
a expozice výrobků a fotografií potrvá do 3. října.
Výstava to bude určitě zajímavá.
Věra Čermáková
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Pod Lomem je už hotovo, ale Pod Hajnicí ještě probíhá 2. část rekonstrukce
Rekonstrukce povrchu ulic v obci zdárně pokračují. V ulici Pod Hajnicí je v plném proudu druhá etapa rekonstrukce vozovky
včetně sítí. V ulici Pod Lomem si již občané užívají finálního povrchu vozovky.

foto: Jan Čermák

Perlička ze zastupitelstva
Napjatou atmosféru mezi vedením obce
a opozicí, která provází veřejná zasedání
zastupitelstva, odlehčil na posledním
zasedání opoziční zastupitel Richard
Kapsa. Vyhlásil soutěž o nejprůhlednější
výběrové řízení. Pan Kapsa zasponzoroval cenu pro vítěze. Je jí láhev velmi
kvalitního vína (viz foto). Protože vedení
obce si stojí za tím, že zcela transparentní jsou všechna vypisovaná výběrová
řízení, nemusela by jedna láhev stačit.
Soutěž tak může mít zajímavý průběh.
O výsledku vás budeme informovat.
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Bude v Přílepech Senior Oáza?
Ti, kteří chodí na jednání zastupitelstva nebo se účastní
projednávání návrhu územního plánu, již o Senior Oáze
Kamýk slyšeli. Jak reálný je tento záměr majitele restaurace
Špejchar a okolních budov bývalého statku?
Se záměrem vybudování domova seniorů s rehabilitačním
a terapeutickým zázemím v kombinaci s byty pro seniory
a řadou služeb nejen pro budoucí obyvatele areálu počítá
aktuálně projednávaný územní plán Velkých Přílep. Je na
něm široká shoda zastupitelů, protože v našem regionu
takovéto zařízení citelně chybí.
Majitel areálu již má zpracované první projektové podklady. Mělo by v něm v rámci 4 budov, kopírujících původní
zástavbu a respektujících historickou architekturu místa,
vzniknout okolo 70 jednotek pro seniory velikosti 1+kk až
3+kk a dostatečný počet parkovacích míst. Koncept
fungování domova seniorů je ještě otázkou dalších jednání
s budoucím provozovatelem a příslušnými úřady. V tuto
chvíli je nejpravděpodobnější rozdělení na 2 části – jednu
pro bydlení soběstačných seniorů v apartmánech (v nájmu
či v osobním vlastnictví) a druhou pro klasický dům seniorů,
který bude poskytovat každodenní sociální, zdravotní
a další služby.

V současné době probíhá jednání mezi obcí a majitelem
areálu o podmínkách tzv. plánovací smlouvy. Pokud majitel
přistoupí na podmínky obce, tak by realizaci tohoto
zajímavého záměru nemělo nic bránit. Zmíněné podmínky
se týkají podílení se na posílení vodohospodářské
infrastruktury v dané lokalitě a převedení pozemků mezi
potokem a mateřskou školou do obecního vlastnictví.
Na těchto pozemcích pak obec výhledově plánuje zřídit
veřejný park (či sportovně-relaxační zónu) a propojit tak
klidovou zónou areál kolem Špejcharu se školkou, fotbalovým hřištěm a základní školou. Vznikla by tak unikátní
ucelená lokalita, která by umožňovala každodenní setkávání všech generací.
O dalších krocích v realizaci tohoto projektu vás budeme na
stránkách Zpravodaje průběžně informovat.
Richard Kapsa
zastupitel pověřený jednáním s investorem projektu
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Z OPOZIČNÍCH LAVIC

Hřiště o třech patrech a traktor pro naše
lesy
Minule jsme se zde zmínili o pokusech omezit a komentovat obsah této rubriky. Přestože nikdo zatím nepřišel
s žádnou konkrétní připomínkou na údajné zkreslené
informace, za které bychom se mohli omluvit, zpráva hned
po zveřejnění vyvolala u některých osob pozdvižení, jako
v onom minule citovaném přísloví. Tak snad už ty horké
hlavy vychladly.
Musím přiznat, že není moc o čem psát, protože v globální
rovině se nic nemění – vedení obce nekomunikuje řádně se
zastupiteli ani s veřejností, porušuje dohody staré jen pár
dní (více viz zápisy ze zastupitelstva, které ale obec přestala
na webu aktualizovat už v únoru) či realizuje netransparentní výběrová řízení. O tragikomickém odvolání celého
finančního výboru poté, co přednesl zastupitelům návrhy
na nápravná opatření vyplývající z výsledků kontroly,
se dočtete na jiném místě tohoto Zpravodaje. Za všechny
zmiňme dva konkrétní příklady dokreslující dnešní praktiky
na úřadě.
Netransparentní traktor
Na poslední červnový den po rozdávání vysvědčení bylo
svoláno jednání zastupitelstva kvůli výběru dodavatele
malotraktoru s lesnickou nástavbou za téměř 700 tisíc Kč.
Jedná se o vysoký výdaj z rozpočtu, přesto o plánu
realizovat výběrové řízení zastupitelům nikdo nic neřekl,
i když předchozí jednání zastupitelstva se konalo už po jeho
vyhlášení. Výběrové řízení organizovala najatá firma tak,
že se o něm neměl šanci nikdo dozvědět. Na rozdíl od jiných
výběrových řízení, která zněla i na nižší částky, nebyly
informace vyvěšeny na webu obce a osloveny byly napřímo
tři firmy. Na dotaz, kdo vybral ony tři konkrétní firmy a kdo
stanovil technické parametry malotraktoru pro výběrové
řízení, jsme nedostali uspokojivou odpověď.

„Pravdy“ pana místostarosty
V červnu také proběhlo první veřejné projednávání návrhu
nového územního plánu (ÚP). V návrhu například stále
figurovala nikým nechtěná výstavba nového bytového
domu u bytovek v Roztocké ulici. Místostarosta Hošek
zodpovědný za přípravu ÚP nenechal tento záměr
odstranit, přestože k tomu byl zastupitelstvem vyzván
a přestože i architekt zpracovávající ÚP zastupitelům slíbil,
že změnu do původní podoby (na plochu pro sportoviště)
provede. Zastupitelům tvrdil, že jako pověřený zastupitel
tuto změnu žádat nemůže, že se musí počkat na veřejné
projednávání ÚP. Zároveň uvedl, že na téma uvedení
plochy do původního stavu jednal již dříve v Černošicích.
Zajímavé je, že zástupce Černošic pověřený prací na našem
ÚP vůbec nevěděl o tom, že plocha byla doposud určena
pro sportoviště. Dozvěděl se o tom až od nás po veřejném
projednávání ÚP. O tom, jak vehementně pan Hošek jednal
o uvedení dotčené plochy do původního stavu, svědčí také
e-mail, který sám do Černošic posílal 3.4.2017 a kde píše:
„…provedl jsem vyhodnocení jednotlivých bodů a dospěl
jsem k následujícím závěrům, které je nutné zohlednit při
dokončení čistopisu návrhu územního plánu: … limity pro
plochu S2 max 3NP …“. Jednal o ponechání hřiště
a zároveň architekty upozornil, že bytový dům na daném
pozemku má mít 3 patra…
Obdobné „pravdy“ místostarosta rovněž servíroval zastupitelům, členům stavebního výboru a veřejnosti, když na jaře
loňského roku tvrdil, že od listopadu 2015 nedostal
od nadřízeného orgánu územního plánu v Černošicích
žádné informace o připomínkách občanů a institucí k ÚP.
Prokazatelně je ale získal již na začátku prosince 2015.
Další detaily o praktikách na obecním úřadě najdete na
www.proprilepy.cz.
Za zastupitele PRO Přílepy Richard Kapsa

Pokud občany zajímá reakce vedení obce na připomínky opozičních zastupitelů, nechť chodí na veřejná zasedání zastupitelstva.
Tam se mohou ptát na vše, co by o uvedených problémech chtěli vědět.
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Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
• OBSLUHY CNC STROJŮ

Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt.
(200 m. od vlakového nádraží)

Nástupní plat 24 600 – 37 700 Kč

Poskytujeme:
Měsíční prémie za kvalitu
Měsíční prémie za přesčasy
Měsíční prémie za pravidelnou docházku
Roční prémie za nemoc
Příspěvky na životní pojištění
+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky
Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr

OBECNÍ POLICIE
Obecní policie se potýká s nedostatkem strážníků
Výběrové řízení na místo strážníka Obecní policie Velké Přílepy
Obec Velké přílepy vyhlašuje výběrové řízení na funkci strážník obecní policie Velké Přílepy.
Zákonné podmínky:
státní občan České republiky, věk min. 21 roků,
bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/2991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
fyzická, psychická a zdravotní způsobilost, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
Další požadované předpoklady:
komunikativní osobnost,
organizační schopnosti,
schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
znalost práce na PC,
řidičský průkaz sk. B,
zbrojní průkaz sk. D výhodou,
Způsob a termín nástupu:
nástup okamžitý nebo dle dohody
Platové zařazení:
řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády ř. 564/2006 Sb., a nařízením vlády 222/2010 Sb.,
platová třída 7 (strážník čekatel platová třída 5),
další zaměstnanecké výhody (stravenky a příplatek na rekreaci- dovolenou).
Lhůta pro podání písemné přihlášky:
průběžně
Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,
kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis, strukturovaný životopis,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Kontaktní údaje pro zasílání přihlášek:
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Obec Velké Přílepy
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220930535
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V Mateřské škole Jablíčko se stále
něco děje
Začaly prázdniny. V mateřské škole bylo však ještě rušno.
Některé děti se s námi rozloučily hned a užívají si léta spolu
s rodiči, pro ostatní měla mateřská škola otevřeno až do
poloviny července.
Poslední měsíce školního roku byly v mateřské škole nabité
akcemi a výlety. První týden v květnu jsme vyrazili na
celodenní výlet do Farmaparku v Soběhrdech, kde jsme
si užili legraci na venkovním i vnitřním hřišti a prohlédli
si spoustu zajímavých zvířat. V dalším týdnu jsme udělali
radost zejména klukům ukázkou modelů dopravních
prostředků. Díky hezkému počasí jsme si auta mohli
prohlédnout přímo v akci na dopravním hřišti.
V polovině května se děti konečně dočkaly dlouho očekávané školy v přírodě. I letos jsme navštívili léty prověřený
sportovní a rekreační areál Bret v Krkonoších. Tentokrát se
celý pobyt nesl v duchu čar a kouzel. Děti se seznámily
s okolním prostředím a naučily se využívat darů přírody.
Navštívili jsme muzeum v Žacléři, kde jsme se seznámili
s dějinami města, historií dobývání černého uhlí v regionu
a s předměty každodenní potřeby našich předků. Prošli
jsme část naučné stezky „Opevněné Trutnovsko“, jejíž
součástí je největší pevnost československého pohraničního opevnění z let 1937 – 1938 - Stachelberg. Téměř všichni
vyšplhali na rozhlednu Eliška, která se nachází v nadmořské
výšce 632 m uprostřed tohoto areálu. Domů se děti vrátily
plné dojmů a přivezly si na památku kouzelné předměty,
které si sami vyrobily.
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Koncem měsíce nás čekala ekologická beseda, při které si
děti zopakovaly své znalosti a vyzkoušely si třídění odpadu
v praxi. Zajímavou akcí byla ukázka bubnů z celého světa,
což děti zaujalo natolik, že poté několik následujících dní
stále bubnovaly.
Den dětí jsme 1. června tradičně oslavili ukázkou integrovaných záchranných složek. I letos se nám představili místní
strážníci a dobrovolní hasiči z Roztok. Děti měly možnost
prohlédnout si služební vozy, potěžkat si opravdová pouta
nebo vyzkoušet, jak se hasí hořící dům. Poté na ně čekal
dárek v podobě sladkého balíčku. Následující den byly pro
děti připraveny sportovní disciplíny v areálu MŠ i mimo něj.
Všichni sportovci s radostí plnily nejrůznější úkoly a byli za
své úsilí odměněni krásným dárkem.
O týden později jsme navštívili Českou zemědělskou
univerzitu v Praze, kde jsme měli možnost prohlédnout si
jejich krásné tropické a subtropické rostliny a chov
domácích zvířat.
Kulturním zážitkem byla návštěva kladenského divadla
Lampion, kde jsme zhlédli představení Slůně, aneb proč
mají sloni dlouhé choboty. Vtipný příběh plný písní
a afrických rytmů nás přenesl do jiného světadílu a jen
těžko se nám vracelo zpět.
Zajímavá byla i prohlídka rybiček a jiných vodních živočichů
v areálu Petra – Aqua. Nečekaným překvapením byl
skákací hrad, který mohly děti využívat v průběhu celého
dne v areálu mateřské školy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jako v loňském roce, tak i letos, se konalo slavnostní
rozloučení s předškoláky na zahradě mateřské školy.
Za účasti paní starostky jsme se rozloučili s dětmi, které v
září nastoupí do první třídy. Jako památku na mateřskou
školu jim byly věnovány knihy a desky na sešity. Poté bylo
na zahradě pro rodiče i děti připraveno občerstvení.
Společně jsme si užili příjemné, i když velmi horké, odpoledne.
Poslední akcí v letošním roce byla beseda s panem Bečkou,
který nám představil včelařství a měli jsme možnost
ochutnat i jeho domácí med.
V průběhu školního roku, který nám utekl jako voda,
jsme s dětmi navštívili mnoho krásných míst, zhlédli řadu
filmových i divadelních představení, přivítali u nás v MŠ
plno zajímavých lidí s nejrůznějšími programy a besedami,
naučili se a poznali něco nového. I letos jsme se zapojili do
programu Medvídek Nivea, a díky tomu jsme po celý rok
mohli využívat pracovní sešity a pomůcky od této
společnosti.

V posledním kole mateřská škola obdržela dárek.
Děti dostaly panenky „HOLKU“ a „KLUKA“. Panenky mají
dětem ukázat jak je důležitá ochrana pokožky před
sluncem, aby se nespálily. Reagují na UV záření a zčervenají, jakmile jsou vystaveny slunečnímu svitu bez ochranného
přípravku na opalování. Dětem je postupně názorně
ukázáno, jak se správně mají o své tělo starat.
Pro letošní školní rok je to vše a budeme se těšit, co nám
přinese ten následující.
Přejeme krásné a pohodové prožití léta.

Libuše Smidžárová
a kolektiv paní učitelek MŠ Jablíčko
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Co nového v naší škole
I poslední čtvrtletí školního roku bylo v naší škole plné akcí.
Hned na začátku dubna mohli zájemci o kreativní tvoření
z řad žáků i jejich rodičů navštívit naše Velikonoční dílny.
V učebnách byl připraven výtvarný materiál i ochotní
pomocníci a každý si mohl vytvořit jarní dekoraci podle
vlastního výběru.
Na přelomu dubna a května odjeli žáci 2. - 4. ročníků a šesté
a osmé třídy na školu v přírodě do Hrachova. Strávili zde
týden bohužel dosti chladného počasí, což jim ale neubralo
na dobré náladě. Letošní etapová hra se nesla v duchu
starých řeckých bájí a pověstí, a tak se hodily vědomosti
z vlastivědy a dějepisu. Už názvy jednotlivých etap
(O Prometheovi, O zlatém rounu, O Minotaurovi nebo
O trojské válce) slibovaly velké dobrodružství.

Koncem května byla v knihovně Velké Přílepy zahájena
výstava Jak kdo bydlí. Jde o výstavu žákovských prací, které
byly vytvořeny v rámci celoročního environmentálního
projektu. Žáci celý rok zkoumali způsoby života různých
živočichů včetně člověka a výsledkem jsou nejen dvojrozměrné výtvarné práce, ale i 3D modely nejrůznějších obydlí
nebo malá literární dílka. Můžeme obdivovat krásu
podmořských živočichů - korálů nebo akvarijních rybiček.
Můžeme nahlédnout do hnízd zpěvných ptáčků, odhalíme
tajemství bobřího hradu. Zjistíme, že nejlépe se mají
domácí mazlíčkové. Ale můžeme se zamyslet i nad osudem
lidí, kteří takové štěstí nemají.

V úterý 2. 5. 2017 vyrazily děti ze školní družiny se svými
vychovatelkami na první družinový výlet, a to do
čokoládovny v Šestajovicích. Všichni si výlet moc užili.
Ochutnávali a zdobili čokoládu a nakonec si prohlédli
zvířátka na farmě.
Díky úhradě z příspěvků SRPŠ mohli všichni žáci naší školy
26. 5. 2017 zhlédnout výstavu historických osobností
Od Sáma po Masaryka. Mohli vidět Sáma, Konstantina,
Metoděje, Přemysla Otakara I., Karla IV., Jana Husa, Jana
Žižku, Jana Amose Komenského, Marii Terezii či našeho
prvního prezidenta na vlastní oči. Mohli si detailně
prohlédnout nejen jejich vizáž, ale i oblečení z dané doby.
Díky průvodní přednášce se dozvěděli spoustu faktů
i zajímavostí o českých osobnostech, které se zapsaly nejen
do české historie, ale i do evropské či celosvětové.

Při cestování Evropou se děti zastavily i ve Španělsku

Nejživěji bylo u nás ve škole 31. 5. 2017. Tohoto dne totiž
vyvrcholil projekt Žijeme v Evropě závěrečnou prezentací.
Návštěvníci tak měli příležitost procestovat téměř celou
Evropu - od Slovenska po Španělsko, od Itálie až po Norsko.
Každá třída si vybrala jeden evropský stát a ten pak
návštěvníkům představila. Třídy využily příležitosti a pojaly
prezentace vskutku originálně. Samozřejmě nechyběly
zeměpisné a přírodovědné zajímavosti, zmíněny byly
slavné osobnosti. Návštěvníky ale asi nejvíc lákaly
ochutnávky místních specialit - a že bylo co ochutnávat!
Program byl často doplněn i kulturním vystoupením.
Bylo vidět, že žáci se svými učiteli věnovali projektu
opravdu hodně práce a výsledek stál za to!
Po této vydařené akci už všichni soustředili síly jednak
k závěrečné klasifikaci, jednak k velkému stěhování.
Museli jsme totiž 9. června vyklidit budovu II. stupně,
aby mohla být dokončena její rekonstrukce s přístavbou.
Úkol to byl nelehký, ale vidina krásných nových prostor
nám dodávala síly.
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Setkání s historickými osobnostmi bylo naučné i zábavné
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Ani koncem června jsme nelenili. V předposledním školním
týdnu odjeli na školu v přírodě do Doks žáci 5., 7. a 9. ročníku.
Celý týden zde bojovali v soutěžích letní olympiády
o stupně nejvyšší. Počasí přálo, a tak mohli být všichni
téměř stále opravdu v přírodě, což rodičům potvrdilo jejich
opálení.
Nezapomněli jsme ani na naše dva tradiční projekty.
V rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí
si všichni připomněli správné chování v těchto situacích.

Ocenění nadějnému atletovi
Obec Velké Přílepy udělila ocenění za mimořádné
sportovní výkony v atletice třináctiletému Tomáši
Hanouskovi.
Z rukou paní starostky a místostarostky převzal Tomáš
ocenění v den předávání vysvědčení přímo ve třídě.

A 23. června se všechny třídy vydaly poznávat památná
místa v našem okolí v rámci stejnojmenného projektu.
V posledním týdnu už se všichni žáci těšili na závěrečné
exkurze do nejrůznějších míst naší republiky, protože
po nich už je čekalo vysvědčení a sladké dva měsíce
prázdnin.
Krásné léto a příjemnou dovolenou ostatně přejeme úplně
všem!
Kateřina Sedláčková
zástupkyně ředitelky

Tomáš Hanousek

ročník 2004, ZŠ Velké Přílepy
oddíl: TJ Sokol Roztoky - oddíl atletiky
hlavní trenér: Mgr. Martina Matasová
Nejlepší disciplíny:
60m překážky, skok vysoký, skok daleký
tréninky: 3 x týdně
Největší úspěchy:
přeborník Středočeského kraje v běhu na 60 m
překážek, bronzová medaile ve skoku vysokém
a víceboji (2017), Roztocký atlet roku 2016 , 6. místo na
Letní olympiádě mládeže v Brně
Další cíle:
účast na Mistrovství ČR v atletice žactva (září 2017)
Tomáš i velice dobře lyžuje, a hraje basketbal. Rád si
zahraje šachy. Z předmětů ho nejvíce baví matematika,
fyzika a tělocvik.
Vzorné reprezentace obce si vážíme a přejeme Tomášovi
nejen mnoho dalších úspěchů ve sportu, ale samozřejmě
také v osobním životě. Nechť jsou výkony Tomáše
vzorem ostatním, že věnované úsilí k výkonu se vyplácí.
Marie Válková
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foto: Zuzana Kučerová a Eva Martínková

Další fotografie ve fotogalerii na www.velke-prilepy.cz
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SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Letošní rok činnosti Spolku rodičů
a přátel školy při ZŠ Velké Přílepy
byl nad očekávání úspěšný!

Před koncem školního roku byla další schůze rady spolku
a důvěrníků z řad rodičů. Schválila se částka na vzdělávací
akci pro všechny žáky školy, která byla vybrána paní
ředitelkou a měla historický námět.

Podpora našich žáků a splněné cíle jsou výsledkem
činnosti prvního roku působení spolku.

Je jasné, že vznikem a následným procesem vznikajících
námětů a nápadů je těžké se vyvarovat chyb v samotné
činnosti spolku. Proto jsme se také kriticky připomínkovali,
abychom vylepšili vzájemnou komunikaci a lépe i osobně
zprostředkovávali informace k lepší spolupráci a pomoci
mezi námi rodiči.

Na začátku školního 2016/2017 roku jsme oslovovali rodiče
prostřednictvím školy o příspěvek na činnost a volili
důvěrníky tříd (zástupce každé třídy), abychom společně
rozhodovali, kam peníze a za jakým účelem půjdou. Možná
nezkušenost nechávala některé rodiče na pochybách, o co
vlastně jde. Tento rok byl ale pro nás všechny, rodiče i děti,
více než úspěšný. Rodiče prostřednictvím důvěrníků
odhlasovali částky třeba na tisk školního časopisu pro
každého žáka, reprezentační trika školy, relaxační prvky
a pomůcky do chodeb školy, věšáky a háčky na školní
zahradu, odměny na recitační soutěž apod.
Uspořádali jsme školní bál, který
byl zábavnou společenskou
událostí pro žáky, ale taktéž přinesl
výnos. Z dané částky se pořídila
nová švédská bedna z pevného
molitanu, která má taky víceúčelové použití např.
v překážkové dráze, ale hlavní její výhoda je v bezpečnosti.

Mimo vše popsané jsme také jako spolek spolupracovali
s paní učitelkou na organizaci ozdravného pobytu,
spolupracovali jsme na akci Velikonočních dílen apod.
Nyní spolupracujeme třeba v nákupu pracovních sešitů.
Do budoucna bychom rádi spolupracovali nejen
v podobných aktivitách a projektech jako letos, ale také
plánujeme jako spolek žádat o granty a dotace pro naše
žáky (školu), plánujeme podílet se na designu školy
v podobě nástěnných maleb, chceme se podílet na realizaci
školního hřiště a zahrady, přispět venkovním vybavením,
dále spolupracovat v organizaci kroužků, táborů nebo
ozdravných pobytů.
Před námi jsou velké cíle, které se zdají být naivní
v představách, ale věříme, že se podaří i díky skvělé aktivní
spolupráci s rodiči.
Velké slovo DĚKUJI patří radě spolku za velký kus práce,
důvěrníkům tříd, paní ředitelce a učitelům za vzájemnou
spolupráci.
Jeden z nás je málo! Všichni dohromady uděláme moc
a přispějeme třeba ještě k lepšímu vzdělávání našich dětí!
O příspěvcích na příští školní rok budou rodiče žáků včas
informováni. Případní sponzoři mohou posílat částky už
nyní na transparentní účet spolku: 2301100936/2010
Marie Válková
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Jarní měsíce v knihovně
Nejrušnějším dubnovým dnem v knihovně byl 20. duben.
Už v 8 hodin dopoledne přišly děti z letošní 1. A osvědčit, že se
naučily číst všechna písmenka. Přestože měly velikou trému,
přečetly daný text bez velikých chyb a sklidily potlesk od
obecenstva a pochvalu poroty. Všechny pak složily čtenářský
slib a byly pasovány na čtenáře od dívek z deváté třídy.
Jako odměnu dostaly od školy knihu Kuba nechce číst z edice
Albatrosu První čtení a od obecního úřadu malou sovičku.
Potěšilo mě, že děti věděly, proč zrovna sovičku – je to přece
logo knihovny v naší obci. Během dopoledne se v knihovně
obdobně vystřídaly ještě děti z 1. B a 1. C se svými třídními
učitelkami. Změnilo se i obecenstvo, fandili a fotografovali
tentokrát jiní rodiče a prarodiče, ale postup a výsledek byl
stejný. Děti vždy odcházely s rozzářenýma očima, náležitě
pyšné na to, že byly pasovány na čtenáře. Samozřejmě jsem je
také pozvala, aby se staly opravdovými čtenáři naší knihovny.
Věřte nebo ne, opravdu se v příštím období mnohé přihlásily.
Opět jsme trénovali paměť
Rušný den tím ale nekončil, jen jsme odpoledne upravili
prostředí naší největší místnosti pro přednášku s promítáním.
Večer v 19 hodin pracovníci Středočeské vědecké knihovny
v Kladně, pánové Jaroslav Volf a Jakub Pavlík, zopakovali
svou úspěšnou přednášku z roku 2013 o tréninku paměti.
Během ní jsme si mohli svou paměť také vyzkoušet prakticky.
K dispozici byly různé testy, kvízy, hádanky a hry, které jsme
pak mohli uplatnit doma, ve své rodině.
Zajímavé výstavy
I květen nabízel spoustu akcí. Úspěšnou výstavu Šikovné
ruce, na které vystavovaly své ruční práce paní Papírníková
a paní Koubová, vystřídala koncem května neméně
zajímavá výstava prací dětí ze základní školy nazvaná
Jak kdo bydlí. Výstava byla vlastně výsledkem projektu,
který ve škole organizovala paní učitelka Pavla Řičařová.
Děti se seznamovaly s tím, jak si jednotlivé živočišné druhy
staví svá obydlí, jaké materiály k tomu používají apod. Každá
třída nebo skupinka dětí měla jiný nápad, a tak nakonec
vznikla rozmanitá výstava. Návštěvníci si mohli prohlédnout
papírová akvária s rybičkami, hnízda pro ptáky, včetně hnízda
čapího, eskymácké iglú, bobří hráz, strom s budkami pro
ptáky, indiánská obydlí, pelíšky pro domácí mazlíčky ap.
Starší děti napsaly také různé naučné texty, např. o korálových
útesech, a vytvořily plánky lidských obydlí v angličtině
a němčině. Bylo dobře, že si postupně přišly výstavu prohlédnout všechny třídy prvního stupně ZŠ.
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Kytičkový den byl opět úspěšný
V květnu jsme se opět zapojili do akce Ligy proti rakovině
a 10.5. jsme prodávali kytičky v rámci tzv. „kytičkového dne“.
Děkuji i letos paní Jiroutkové, paní Frejbišové a paní Duchkové
za spolupráci a vám všem, kteří jste na tuto humanitární
sbírku přispěli. Jenom v základní škole si zakoupilo kytičku
přes sto dětí. Ukázalo se dokonce, že nemáme „kytiček“ dost,
a museli jsme zajet pro další do žlutého stanu na Václavském
náměstí v Praze. Výsledek byl rekordní, vybralo se téměř
9000,- Kč.
Záhady čtenáře lákají
Na 25. května byla původně plánována a ohlášena beseda se
spisovatelkou a záhadoložkou Jitkou Lenkovou, která bydlí
v sousedních Statenicích. Paní Lenková však onemocněla,
a tak nemohla přijet. Nabídla však za sebe náhradu, ing. Jana
Šindela. Jeho vystoupení s názvem Tajemná místa na
severozápad od Prahy bylo opravdu zajímavé a zaujalo
posluchače tak, že kladli otázky ještě hodinu po plánovaném
ukončení akce. Také se ukázalo, že téma ZÁHAD je pro naše
občany velmi přitažlivé, a tak knihovnu zaplnili do posledního
místa. Doufáme, že paní Lenková neodmítne pozvání v příštím
roce.
Škoda, že stejně tolik posluchačů si nepřišlo poslechnout
8. června Mgr. Davida Daněčka, archeologa ze Středočeského muzea v Roztokách. Přednášel o (Staro)bronzovém
pokladu z Turska. Dozvěděli jsme se spoustu poznatků
nejenom o době bronzové, o nalezených pokladech z té doby,
ale hlavně o pokladu, který byl zcela náhodně nalezen
v loňském roce na poli v sousední obci. Rodina nálezců byla na
besedě osobně přítomna, a tak mohla některé údaje
přednášejícího doplnit. Poklad je v současné době v péči
restaurátorů, po skončení jejich práce se počítá s tím, že bude
vystaven pro veřejnost.
Do tohoto období spadá také ukončení a vyhodnocení naší
literární soutěže Talent. Letos se účastnilo 56 soutěžících.
Výsledková listina byla zveřejněna ve vývěsce knihovny.
Zcela bezkonkurenční prací byl příběh Lucie Růžičkové Démon
z akenajské střední. Můžete si jej v knihovně přečíst.
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Stále háčkujeme čtverce pro Afriku
Od 12. června sloužila knihovna opět jako učebna pro děti ze
základní školy, protože ve škole probíhaly stavební práce.
Tentokrát se zde učili prvňáci paní učitelky Jany Netřebové.
Nepořádali jsme proto mnoho akcí, ale jednu jsme nemohli
vynechat. Humanitární akci Upleť/uháčkuj čtverec jsme již
dvakrát prodlužovali. I nyní se sešly pletařky a přinesly nejen
380 čtverců, ze kterých se budou v Africe vytvářet pokrývky,
ale i ponožky, čepice a šály. Děkuji paní Palkoskové, která se
opět ujala odeslání našich výrobků na příslušnou adresu.
A co je úžasné – opět budeme v pletení pokračovat, tentokrát
do listopadu. Pokud se někdo budete chtít k nám přidat,
zastavte se pro informace v knihovně. Pomůže nám
i darování příze, protože naše zásoby už jsou vyčerpané.

Přijďte i o prázdninách
Vážení čtenáři, až dostanete do ruky toto číslo Zpravodaje,
budou již dovolené v plném proudu. Pokud vás dovolená
teprve čeká, přeji vám, aby se vám vydařila co nejlépe.
Kdyby se vám zastesklo po pěkné knize, chci vás informovat,
že knihovna je pro vás o prázdninách otevřena každé
pondělí od 15 do 20 hodin. A stále máme plno novinek –
z nákupu i z darů našich občanů.
Jana Kouřimská
vedoucí knihovny

NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Beletrie pro dospělé:

Pilné pletařky se pravidelně scházejí v knihovně

Požár zničil nové regály
Kdybych měla napsat, co nejvýznamnějšího se na jaře
v knihovně dělo, musela bych uvést, že je to instalace
nových regálů v místnosti pro beletrii. Nemyslete si, že vše
bylo tak jednoduché, jak se to napíše. Regály obecní úřad
postupně kupoval po částech již v předchozích dvou letech
a letošní část měla být již poslední. Tím by byl celý fond
beletrie umístěn v nových regálech ve východní místnosti
knihovny. Jak se stalo, že původní termín přivezení regálů –
únor – byl změněn na květen? Dva dny před přivezením naší
objednávky vypukl v lakovně ve Zvoli požár, a naše regály
shořely zároveň s dalším majetkem firmy. Na internetu si
můžete informace o požáru ještě nyní přečíst. Jsem ráda,
že firma přes své potíže vyrobila regály nové a naši objednávku dodala v květnu. Knihy jsou už v regálech umístěny tak,
jako by tam byly vždycky. Ani památka po vyklízení místnosti, vynášení knih ze starých regálů, jejich likvidaci a potom
opět přenášení knih na nové místo.

Aaronovitch,Ben
Bellová, Bianca
Bryndza, Robert
Hájíček, Jiří
Hájíček, Jiří
Jacq, Christian
Gordon, Noah
Ginsberg, Allen
Williams, Tennessee
Miller, Arthur
Vondruška, Vlastimil
Kulhánek, Jiří
Nesbø, Jo

Beletrie pro mládež:

Prokleté domovy
Jezero
Dívka v ledu
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku
Zloději zelených koní
Zakázaná kniha
Ranhojič
Kvílení a jiné básně
Kočka na rozpálené plechové střeše
Kde lišky dávají dobrou noc
Husitská epopej V.
Vyhlídka na věčnost
Žízeň

Chalupa, Jiří
Čech, Pavel
Ježková, Alena
Ježková, Alena
Kiney, Jeff
Krolupperová,Daniela
Sís, Petr
Smolíková, Klára

Mistr E. Pohádková etiketa
Dědečkové
Prahou kráčí lev
České nebe
Deník malého poseroutky 11
Zmizelá škola
Tři zlaté klíče
Knihožrouti

Naučná literatura:
Ciment, Michel
Dimon, Theodore
Fučíková, Renáta
Egghardtová, Hanne
Gutberlet, B. I.
Kirchnerová, Veronika
Lenková, Jitka
Placar, Alexandr

Pas do hollywoodu
Anatomie těla v pohybu
Antonín Dvořák
Děti Marie Terezie
Nové divy světa
Nápady pro rodičovskou dovolenou
Největší vojevůdci v české historii
Tajemné Česko
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Poštovní úřad ve Velkých Přílepech
V roce 2018 tomu bude již 150 let,
co byla vydána c.k. rakouským
ministerstvem obchodu vyhláška
o zřízení poštovního úřadu
v politické obci Kamýk-Velké
Přílepy. Ve stejný den vypsalo
Cedule poštovního úřadu
toto ministerstvo ve Vídni
z dob Rakousko-Uherska
konkurs na místo poštmistra.
V podmínkách pro obsazení tohoto místa byla stanovena
služební přísaha a kauce 200 zlatých. Jako příjmy byla
stanovena částka 100 zlatých ročně a úřední paušál
20 zlatých. Povinností bylo udržovat spojení mezi obcemi
Velké Přílepy a Roztoky pomocí pěšího posla.
Na základě konkursního jednání byl 29. dubna 1869
jmenován poštmistrem Herrman Kolliner, který složil
4. srpna 1869 služební přísahu. Vlastní otevření úřadu bylo
potom provedeno nařízením rakouského ministerstva
obchodu ze dne 30. srpna 1869. Úřad byl otevřen v domě
čp. 38 (dnešní škola), který byl v majetku zmíněného
poštmistra. Tehdy bývalo obvyklé, že poštovní úřad sídlil
v domě poštmistrově.

Herrman Kolliner byl příslušníkem židovského rodu, jehož
příslušníci žili v naší obci více než sto let. Krátce vedl
poštovní úřad i syn H. Kollinera Siegmund.
V roce 1872 převzal úřad poštmistra Antonín Kmoch
z Velkých Přílep, až dosud rolník a hostinský v domě
čp. 7 (dnes čp. 129, CVA). Tak se dostal poštovní úřad do
středu obce do budovy, která stála a dodnes stojí u hlavní
křižovatky. Antonín Kmoch držel úřad do r. 1876, kdy po
něm nastoupil jeho expedient Václav Kmoch. Úřad tedy
zůstal opět v rodině a ve stejném domě. V době, kdy vedl
úřad Václav Kmoch, přivážel a odvážel si poštu sám
vlastním potahem a přepravovali i osoby do Roztok
a naopak, jak vyprávěli pamětníci. Nejprve se přivážela
a odvážela pošta na poštovní úřad v Roztokách a později do
Podmoráně na železniční zastávku, která zde byla zřízena
od 1. května 1902. Za úřadování Václava Kmocha došlo
ke zřízení telefonu a telegrafu. Stalo se tak 9. května 1906.
Oba Kmochové drželi poštovní úřad dohromady 39 let,
do roku 1911. V té době již byla činnost pošty větší a živější,
proto zde byli zaměstnáni dva listonoši.

Emil Kmoch v úřadě

Poštovní vůz, který jezdil ještě po roce 1900
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V r. 1911 se poštovní úřad přestěhoval do domu čp. 34 v
Kamýku, který patřil panu Josefu Ryšánkovi. Období, kdy
byl poštovní úřad v tomto domě, je nejméně známým
a doloženým v historii pošty. Ještě před vypuknutím
1. světové války byla zřízena poštovní úřadovna v domě
čp. 8 (dnes čp. 130) v Přílepech, který byl v majetku rodiny
Stránských a měli zde zařízený koloniální obchod. Zde byla
poštmistrovou poprvé žena, Anna Loskotová, údajně velmi
přísná úřednice. V r. 1925 ji nahrazuje Ant. Červenomlejnský a po třech letech se úřad stěhuje do budovy bývalé
stravovny, kde je dodnes. Došlo k tomu pro trvalé neshody
s majitelem domu čp. 8, panem Pekem, který byl zetěm
paní Stránské. V té době se zásilky dopravovaly do Podmoráně na jednokolovém trakaři, později zařídil p. Červenomlejnský uzavřenou a uzamykatelnou káru. Peníze, které
zinkasoval za den, měl přes noc pod polštářem a spal na
nich. Z Přílep odešel v r. 1932.
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Po jeho odchodu se vystřídalo v úřadě několik poštmistrů,
v r. 1937 nastupuje Přemysl Šimek. Působil zde 20 let
a musel odstoupit v r. 1959 pro nemoc. Od roku 1925,
kdy začaly obcí projíždět autobusy, vozily i poštovní zásilky.
Za protektorátu, kdy byly autobusové linky zrušeny, se opět
začalo jezdit k vlaku do Podmoráně. Převoz zajišťoval pan
František Tomek z Kamýka čp. 17.
Po válce vozily poštu opět autobusy do obce i z ní. V roce
1948 zavedla poštovní správa svoji vlastní automobilovou
dopravu pošty. Byly to tzv. poštovní kursy, které do obce
jezdily 2x denně. Poštmistra Šimka nahradila 8. dubna
1959 jako poštmistrová Ludmila Horáková, roz. Dvořáková
z Úholiček. V roce 1961 dochází na poštovním úřadě
k adaptaci úřadovny, která se rozšířila o bývalý byt
přednosty úřadu. Od té doby měl jednu místnost s přepážkou vedoucí pošty a jedna místnost byla pro doručovatele.
Postupem let docházelo k dalším úpravám a změnám
v činnosti místní pošty, ale tyto informace nemám
k dispozici, neboť jsem čerpal z kapitoly o poště, kterou můj
otec, Bohumil Kášek, napsal v r. 1969.
Václav Kašek, červen 2017

Ant. Červenomlejnský s rodinou

Dodávka, kterou měla k dispozici místní pošta v 70. letech min. století. Jezdil s ní J. Bauchner
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Počasí v dubnu až v červnu 2017
ve Velkých Přílepech
Zvláštní průběh teplot v dubnu, mrazy ještě 10. května,
neobvyklá amplituda denních teplot 22. června a silný déšť
29. června - to jsou nejvýznamnější charakteristiky jarního
období ve Velkých Přílepech.

Květen byl teplotně nadnormální a srážkově normální.
V obci napršeno 49 mm, což představuje 75 % měsíčního
normálu. Poslední mráz (-2 °C) udeřil 10. května, kdy noční
teploty byly pod nulou minimálně pět hodin a na řadě míst
tak pomrzly květy stromů. Naopak 18. května v naší obci
nastal první letošní letní den (nad 25 °C) a 29. května první
den tropický (31 °C).
Červen byl v naší obci teplotně i srážkově nadnormální
(vlhký). Měsíční úhrn byl 97 mm, tj. 140 % normálu. Tuto
hodnotu výrazně způsobil silný déšť až na konci měsíce
(29. června), kdy spadlo za cca 16 hodin 64 mm. Jinak by
byl měsíc hodnocen jako suchý. Tento úhrn srážek je v naší
obci poměrně neobvyklý a nastává zhruba dvakrát za
10 let. Maximální teplota tohoto roku byla zatím rovných
35 °C dne 22. června. Tento den, který je charakterizován
jako super tropický, se také vyskytly silné bouřky. Zajímavostí je, že amplituda denní teploty 22. června dosáhla
22 °C. Jinak řečeno, ten kdo byl venku již od brzkého rána,
tak v odpoledních hodinách mohl ve stínu pociťovat až
o 22 °C teplejší vzduch. V nedaleké Řeži bylo naměřeno
36 °C a rozdíl denních teplot dosáhl dokonce 24 °C. Tropická
noc se během června v obci nevyskytla.

foto: Marcela Hanáková

Duben byl teplotně celkově normální, ale jen o trochu
teplejší než mimořádně teplý březen. Srážkově byl duben
silně nadnormální (silně vlhký). V obci napršeno 64 mm,
tj. cca 180 % měsíčního normálu. Poslední velmi slabé
sněžení končící zimy se vyskytlo 19. dubna. Zajímavostí je,
že druhá polovina dubna byla výrazně chladnější než ta
první. Takto výrazně převrácený průběh teplot během
měsíce je celkem neobvyklý a vymyká se dlouhodobým
trendům. Letní den s teplotou 25 °C a více nepřišel, naopak
velmi chladné dny nastaly mezi 17. až 21. dubnem.
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… něco z pranostik pro nadcházející období:
Svatá Anna - chladna z rána
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima
Na Ludmily světice obouvej si střevíce
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní
René Tydlitát
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Letem přílepským světem
V roce 1967 vyfotil Josef Zajdl ulici,
která svou omezenou šířkou způsobovala problémy i tehdy málo početným motoristům.
Víte, kde byste ji hledali?
Správnou odpověď naleznete na straně 41.
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Sázeli jsme levandule
Začátkem tohoto roku proběhla sbírka na projekt Velké
Přílepy sází levandule. Inspirována příběhem knihy Muž,
který sázel stromy. Sbírka vynesla celkem 3.317 Kč, přičemž
výraznou částkou se podílel Klub zahrádkářů. Za výnos ze
sbírky bylo zakoupeno 50 sazenic levandulí, zemina a borka.
Na přípravě záhonů se podílely vězenkyně z naší věznice,
které záhony připravily výkopovými pracemi. S žáky základní
školy jsme pak sazenice levandulí zasadili a záhony upravili.
Děti se tak setkaly v hodině prvouky s praktickou činností
v sázení rostlin. Bylo překvapením, že jsme děti nemuseli
nijak motivovat nebo úkolovat k práci. Na sázení se těšily,
pracovaly s nadšením a výsledek za to stojí. Těší se na další
podobné hodiny prvouky. Do budoucna bychom ještě rádi
společně s dětmi zasadili jehličnatý strom v centru obce,
který se stane jednou třeba stromem vánočním.
Mám radost, že celá tato skromná akce se povedla, propojila
lidi v naší obci a přispěla k okrase centra. I náš příběh dokazuje, že skromností a pílí si dokážeme vzájemně pomáhat
a pomůžeme přírodě a duchu člověka.
Ráda bych poděkovala Klubu zahrádkářů za finanční
podporu, paní učitelce Veronice Bezděkové a jejím žákům
III.A, kteří s námi s nadšením spolupracovali.
Marie Válková
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Odkaz na fotky ze školního webu:
www.zsvelkeprilepy.cz/index.php?a=1313
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Regionální den Pražské integrované
dopravy
V sobotu 13. května se v centru obce u autobusové točky sešli
milovníci autobusů, vlaků a veřejné dopravy vůbec, i ti,
co byli jen zvědaví, jak může takový den s veřejnou dopravou
vypadat. Zájemci o informace všeho druhu obléhali
informační stánky a domů si odnášeli pohlednice historických
vozidel, vystřihovánky pro děti, publikace, jízdní řády a řadu
informací od zaměstnanců ROPID. Zájem o nabídku infostánku byl velký a znalosti z oboru hromadná doprava byl
u některých návštěvníků až překvapující. Na nástupišti se
tlačili zájemci o jízdu historickými autobusy, vždyť také tito
veteráni silnic mířily do zajímavých destinací, například do
únětického pivovaru. Tamější pivovar slavil totiž šest let od
svého otevření a k pivu podával i zajímavý doprovodný
program. Kdo se projel historickým autobusem, prohlédl si
trhy a občerstvil se u stánku, mohl nasměrovat své kroky do
místního kina. Nabídka filmů s dopravní tématikou byla
pestrá, od dokumentárního filmu o autobusech až k tolik
oblíbeným pohádkám o mašinkách. Počasí bylo celý den
skvělé a ani prudký déšť ke konci akce nepokazil nikomu
zážitky z tak milé i užitečné akce.
Věra Čermáková
foto: Jiří Černý
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Vítání občánků
Galerie Domu U Korychů se 20. května oblékla do svátečního,
aby přivítala nové občánky naší obce. Hrdí rodiče i prarodiče
přišli představit své nejcennější poklady. O vskutku slavnostní
atmosféru se zasloužili sympatičtí a nadaní kytaristé bratři
Ben a Max Stříbrní a velké poděkování také patří paní učitelce
Iloně Sedlářové z Mateřské školy Jablíčko. Vystoupení „ jejích
dětí“ byl velmi milé. Miminka byla tak zaujata, že zapomněla
i plakat. Rodiče, prarodiče i sourozenci se zvěčnili v kronice
a naši nejmenší občánci dostali malý dárek. Tak ať rostou
ve zdraví a k radosti svých rodičů !!

Ben a Max Stříbrní

Dvojčátka Kratochvílovi

Věra Čermáková

Do kroniky narozených byla zapsána tato jména:
Evelin Valentová, Vilém Vejražka, Ema Bělohlávková, Magdaléna Blažková, Tereza Mackovičová, Anika Tuláková, Vilém Tejkal,
Kristýna Kloudová, Jiří Navrátil, Jonáš Martenčík, Kristýna Zogalová, Antonín Skružný, Olga Smíšková, Matěj Vojtěchovský, Evin
Metin, Kristián Satrapa, Tim Mihalka, Zara Šedivá, Sabina Kyrianová, Josef Bestandig, Václav Kratochvíl, Vojtěch Kratochvíl, Ema
Bendová, Antonie Bláhová, Antonín Novotný
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foto: Lucie Pěkná
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Hudební festival Přílepské ladění
(1. a 2. června 2017)

Skupina Regateos

Již po čtvrté se začátek června nesl v obci ve znamení hudby.
Organizátoři tentokrát sáhli do kytarového repertoáru.
Podtitul festivalu proto zněl Dny kytary. Oblíbený nástroj se
v průběhu dvou večerů v CVA představil v nejrůznějších
polohách – od klasiky , jazzu až po strhující jihoamerické
rytmy.
Prof. Dvořák se svými žáky a přáteli

Druhý den se představil kolumbijský kytarista Ernesto Javier
Beltrán s Peruáncem Edwinem Carrerou a dalšími českými
spoluhráči skupiny Regateos. Jihoamerický hudební
temperament se propojil s flétnou a houslemi. Byl to
mimořádný zážitek, právě tak jako skvělý jazz v podání tria
Adama Tvrdého.

Klasiku obsáhl kytarový virtuos prof. Zdeněk Dvořák se svými
žáky a přáteli. K překvapení mnohých, pro něž je kytara
nástrojem ryze moderním, zazněly i skladby J. S. Bacha
či Niccoly Paganiniho.

Je takřka nepochopitelné, že sál CVA byl zaplněn jen zpola.
Na podobné koncerty v Praze i v zahraničí se lístky shánějí
těžko, navíc bývají citelným zásahem do peněženky.
Snad časem přílepští občané ztratí nedůvěru k místním
kulturním akcím a přesvědčí se, že i poměrně nevelká obec
dokáže nabídnout špičkovou kulturu.
Eva Martínková

Jazzové trio Adama Tvrdého

Obec děkuje sponzorům festivalu:
JENA, Vodovody a kanalizace Beroun, PETRA-AQUA, Delpra,
Wet Wipes International, Autodoprava Bydžovský
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Hurá na prázdniny!
Letos jsme se v sobotu 17.6.2017 již po desáté sešli v dětském
parku V Lipkách na oblíbené akci Hurá na prázdniny. Zábavné
dopoledne se tentokrát neslo v duchu českých bájí a pověstí.
Děti si mohly vyzkoušet, jakou práci dalo Přemyslu Oráči zorat
pole, či jakou silou musel vládnout Bivoj, aby donesl kance na
Vyšehrad. Akce se zúčastnilo nejen 202 zaregistrovaných
dětí, ale i jejich rodiče a prarodiče, kteří v některých případech
hlavně mladším účastníkům zdatně pomáhali.

Dopoledne si užily nejen děti, ale snad i všichni, kdo se letos
rozhodli s přípravou pomoci, ať už ostřílení matadoři této
akce nebo školáci, kteří slavili letos premiéru.
Výčet všech by byl dlouhý, a proto jen DĚKUJEME a těšíme se
na příští rok.
Eva Aulická
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Divadelní pohádky pro děti
V létě mají prázdniny i divadelní pohádky pro děti.
Naplňovat sál CVA začnou opět v září.
Letos jejich repertoár příjemně zpestřily děti z Úholiček.
S tamním ochotnickým spolkem „Přátelé sobě“ vyrazily do
přílepského CVA, kde s hrou Mluvící balík sklidily úspěch
nejen dětských diváků.
(em)
foto: Jiří Kučera
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Paní Anna Kučerová oslavila 8. června 100. narozeniny
To bylo slávy! Přijela synova rodina z Kanady, přijeli
přátelé rodiny z Itálie, nechyběli pochopitelně rodinní
příslušníci z Velkých Přílep a Prahy. V přílepské Galerii se
sešlo asi 40 hostů. Popřát přišla starostka obce Věra
Čermáková a také poslankyně Věra Kovářová (STAN),
která si nenechá ujít nic, co se v jejím volebním obvodu
děje.
V České republice žije pouze 545 občanů starších sta let.
Většina z nich je v péči některého ze zařízení pro seniory.
Ne tak paní Kučerová, která je dosud soběstačná a žije v rodině syna ve Velkých Přílepech.
Sousedé ji vídají na procházkách, na zahrádce, případně zametat před domem. A poklidí
prý i v bytě. Čte vše, co se jí dostane do ruky.
Lékaře nijak zvlášť nevyhledává, zlomeninu krčku, kterou si způsobila při procházce,
přestála před několika lety bez následků. Ještě téměř v devadesáti letěla sama přes půl
zeměkoule za synem do Kanady a tuto velkou zem s ním procestovala. Vystřídala řadu
zaměstnání, při kterých využívala znalostí němčiny a francouzštiny. Kvůli synovi v Kanadě se
v šedesáti začala učit anglicky. Na paní Kučerové je na první pohled patrné, že její mysl ani
chvíli nezahálí.
Nad svou dlouhověkostí se nijak nepozastavuje. „Takoví jsme my, Jihočeši. Dokud můžeme,
pracujeme a dokud pracujeme, žijeme. Hlavně se nezastavit, pořád něco dělat,“ říká rodačka
ze vsi Krašlovice u Vodňan, která vztah k práci dostala do vínku v rodinném hospodářství.
Možná má na tuhém kořínku podíl i to, že denně musela chodit hodinu pěšky do školy
a hodinu nazpět, za každého počasí. Ráda jí skromná jídla, ale nevaří si. „Můj syn je totiž tak
vynikající kuchař, že se mu do toho nechci plést,“ prohlašuje.
Paní Kučerová má dva syny, pět vnoučat a čtyři pravnoučata.
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František Zrůbecký je devadesátníkem
Pan Zrůbecký se narodil 25. července 1927. Bohužel, devadesátiny ho zastihly v nemocnici. Už je to dávno, co se na zábavě v Úholičkách seznámil s dívkou Ludmilou, s níž žije
v souladu více než 67 let. Celý život pracoval v Pragovce, vlastníma rukama postavil dům,
v jehož přízemí dodnes manželé žijí. Hrával fotbal za Sokol Přílepy, má rád dechovku
a donedávna se věnoval zahrádce a slepičkám. A také umí vyšívat a malovat obrazy!
V poslední době ho už zlobily nohy, takže příliš nevycházel. Zrůbečtí byli vždy skromní
a pracovití. Na dovolenou jezdívali se stanem k jihočeským rybníkům, které by za mořské
pláže neměnili. Nikdy nenaříkali na malý důchod, naopak, ještě z něj dokázali ušetřit.
Vychovali dva syny, dočkali se od nich čtyř vnoučat a také pravnoučata přibývají.
Hodně zdraví, pane Zrůbecký!

Osmdesátiny paní Blažkové připadají na 26. července
Paní Anna Blažová se narodila na sv. Annu před 80 lety. Celý její život je spojen s naší
obcí. Narodila se sice v Horoměřicích, ale rodiče se záhy přistěhovali do Přílep.
S přílepskými dětmi šlapávala do školy v Lysolajích, chodila do Sokola, kde cvičívala pod
dozorem paní Vichrové. Vdala se za přílepského rodáka Bohumila Blažka, šikovného
elektrikáře a vyhlášeného tanečníka. Měli hezký život, ale k velkému zármutku paní
Blažkové manžel před pěti lety zemřel. Stačil vlastníma rukama postavit velký dům,
kde dnes žije s paní Blažkovou vnuk a rodina vnučky.
Dokud byly Přílepy malou vesnicí, žilo se tu podle paní Blažkové pospolitěji. Společně se
chodilo na brigády i na zábavy. Zábavy u Korychů bývaly prý skoro každý týden. Stůl hned
u žebřin pod pódiem byl vždy rezervován pro Blažkovi, Kantovi, Říhovi, Kučerovi,
Kostihovi Hlaváčkovi z Libčic a další přátele. Bavit se prý dokázali náramně. Pan Blažek se věnoval i místnímu fotbalovému
klubu, zejména trénování žáků. A tak paní Blažková prala dresy a společně vozili malé fotbalisty na zápasy.
Paní Blažková vařila v místní škole, potom spolu s rodiči pracovala v restauraci U Korychů. Také byla zaměstnána v místním
JZD, a to v teletníku, kde byla práce sice těžká, ale ani tam prý nebyla o zábavu nouze. Nakonec spolu s mnoha dalšími
přílepskými ženami jezdila uklízet do objektů vnitra v Dejvicích.
Dodnes si udržela přátelství s vrstevnicemi. Společně vyrážejí týden co týden na Špejchar, dají si oběd a nechybí ani pivečko,
případně káva a dortíky. Do party patří například paní Kostihová, Petráková, Šimková, Vošahlíková a další dámy.
Dobré přátele má paní Blažková i v sousedech Bartoňových, s nimiž - věřte nebo ne - každý den snídá.
Paní Blažková má dva syny - Milana a Františka. Od nich se dočkala dvou vnuček a jednoho vnuka. Velkou radostí je jí
i pravnuk Milánek. Osamělá paní Blažková opravdu není. Celá rodina se k ní chová moc pěkně a pomáhá s nákupy,
protože nohy už paní Anně tolik neslouží.
Ráda vzpomíná na hezký, veselý život. „Jen manžel neměl zemřít tak brzy,“ říká se smutkem v očích.
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Paní Ivona Hášová oslaví osmdesátiny 16. srpna
Městem mládí paní Hášové je Brno. Tam se také poznala s manželem, přílepským
rodákem, který v Brně studoval. V roce 1958 se manželé natrvalo přistěhovali do Přílep.
Bydleli u manželových rodičů, bylo to komplikované, ale na tchýni vzpomíná paní Hášová
s láskou dodnes.
Paní Hášová vystřídala jako úřednice a referentka řadu míst. Nejvíce ji to bavilo v sekci
motorismu na ÚV Svazarmu. Stále se vyzná v kubaturách aut i motocyklů a ví, kde se jezdí
jaké závody. Ráda vzpomíná na pana Luďka Munzara, který byl jako účastník závodů
automobilových veteránů jejím klientem.
Je zcela soběstačná, vzorně se stará o zahradu, pěstuje rajčata, vaří kečup, chová slepice,
plete, vyšívá obrázky - zkrátka nenudí se ani chvíli.
Dvacet let vedla v naší obci Svaz žen, s nímž členky podnikaly řadu užitečných akcí, např. brigády, dětské dny a zájezdy, dokonce
i do vinných sklípků na Moravě. Později, už v důchodovém věku, zvládla funkci vedoucí školní jídelny ve zdejší ZŠ.
Před 25 lety musela překonat těžkou životní ránu. Zemřel jí starší ze dvou synů, tehdy 34 letý Zdeněk. Pět let pracoval v Nigérii
a malárie mu podlomila zdraví. Druhý syn je jí velkou oporou. Před čtyřmi lety paní Hášová ovdověla, což stále nese s velkým
zármutkem. „Měla jsem nejlepšího chlapa na světě,“ říká a vzpomíná na veselý rodinný i společenský život, který spolu skoro 60 let
vedli. Chybí jí také velká životní kamarádka paní Jana Blažková.
Přesto je paní Ivona Hášová vyrovnaná, nestěžuje si a raduje se ze tří vnoučat a dvou pravnoučat. Na osmdesátiny se sjedou příbuzní
a přátelé z Moravy, už teď přemýšlí, kde je všechny ubytuje.
Malá ukázka z připravované výstavy starých pohlednic Velkých Prílep a okolí
(v září v knihovně)
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Letem přílepským světem - odpověď
Soutěska na dnešní Roztocké ulici mezi statkem rodiny
Ženíšků (na snímku na straně 31 vpravo) a Svobodů
(později Jelínků - vlevo) byla zachycena směrem
od kapličky ke křižovatce s dnešní Podmoráňskou ulicí.
Nabízíme vám ještě pohled z opačné strany pořízený roku
1975 ze zahrady domu čp. 122. Svobodův statek byl již ve
značně zchátralém stavu a v následujících letech musel
ustoupit výstavbě bytového domu čp. 219. Symbolickou
tečku za jeho několikasetletou existencí učinila v osmdesátých letech přeložka části silnice, která dnes vede přes jeho
někdejší obytnou budovu a přilehlé chlévy se stájemi.
Mgr. Jan Vichra
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RECEPTÁŘ PŘÍLEPSKÝCH BABIČEK
Škvarkové placky paní Chalupské
Pokračujeme ve vyhledávání tradičních českých jídel,
která byla a dodnes jsou na repertoáru přílepských
maminek a babiček. Jsou to jídla jednoduchá, levná a moc
dobrá. Znáte-li taková, podělte se s námi o recepty.
Paní Slávku Chalupskou známe jako schopnou organizátorku Klubu zahrádkářů a pamatujeme si na léta, která strávila
vedením horoměřické pošty. Možná ale nevíme, že tak,
jako ke každé práci, dovede se paní Chalupská postavit
i ke sporáku. Ví to manžel, široká rodina i kamarádky.
Dnes nám nabízí škvarkové placky.
Placky, které si koupíme v pekařství, jsou obvykle suché,
drolí se a škvarky jsou v nich rozemleté. Ne tak placky paní
Chalupské. Ty jsou vláčné, kypré, a chuť velkých škvarků
nám zůstává na jazyku.
Ingredience:
½ kg hladké mouky
1 vejce
kostka droždí
2 hrsti škvarků
trochu rozehřátého sádla
trochu mléka
sůl, kmín
Postup:
Do mísy vložíme mouku, vejce, vlažné mléko, vlažné
škvarky, droždí, trochu rozehřátého sádla, sůl a zamícháme. Vznikne řidší těsto, které během deseti minut vykyne.
Rukou vytvoříme větší kuličky, které nožem rozprostřeme
na placku, na povrchu uděláme nožem mřížku. Dáme je na
plech, potřeme žloutkem rozšlehaným s trochou mléka,
posypeme kmínem a posolíme. Vložíme do trouby a na
180 °C a pečeme necelou půl hodinu.
Uvedené množství vystačí na dva plechy, tedy na
cca 24 placek.
Pan Chalupský je nejraději přikusuje k držťkové polévce,
paní Slávka je má ráda s bílou kávou. Dostali jsme ochutnat
a věřte, že výborné jsou samy o sobě, za čerstva vytažené
z trouby.
Dobrou chuť!
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Rubriku připravuje Eva Martínková

inzerce

MALOVANÁ ZASTÁVKA
Jak vznikala barevná stěna
na zastávce Pražská
Je tomu už rok, co zastávku Pražská oživily barevné malby.
Autorka přílepských motivů, výtvarnice Eliška Hesslerová,
na tuto práci ráda vzpomíná a ráda se s námi o své zážitky
podělila.

Velká plocha nevzhledné betonové zdi mi přišla jako úžasné
malířské plátno, na kterém bych se mohla realizovat.
Sledovala jsem, jak lidé čekající na autobus koukají
na šedivou zeď a říkala jsem si, že by jim obraz na protější
straně mohl čekání zpříjemnit. Nutkání bylo stále silnější, až
jsem oslovila naši paní starostku. Měla jsem několik nápadů.
Nejvíc se mi líbily dva. První návrh bylo obě autobusové
zastávky pojmout jako jeden projekt, kdy zastávka směrem
do Přílep měla znázorňovat Velké Přílepy a druhá zastávka
Prahu - Pražský hrad, Hradčany, Staroměstský orloj apod.
Druhý návrh byl veselejšího ražení ve stylu klasického
streetartu – Kočky čekající na autobus. Jak jistě víte, vyhrál
první návrh. Malovala jsem tedy Přílepy. Druhou stěnu měla
již slíbenou umělecká škola z Libčic, takže kresba Prahy
se nerealizovala.
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Příprava podkladu
Nebylo možné malovat na zeď ve stavu, v jakém byla.
Nejprve musela být očištěna, opatřena penetrací a poté
dostala základní barvu, kterou jsem vybrala. Tímto bych ráda
poděkovala naší přílepské údržbářské skupince, zejména
panu Pavlu Pakostovi. Jsou to nepostradatelní chlapíci
a tak se jejich traktůrek stal jedním ze symbolů Velkých
Přílep. Umístila jsem ho však na pole.

Začátek práce
Pro malbu jsem zvolila osvědčené venkovní barvy Eternal.
Pro každodenní převoz barev, vody, krycích desek jsem
použila vysloužilý kočárek, takže se mohlo zdát, že chodím
malovat i s dítětem. Ale ne. Byla jsem tam sama.
Mohu vám říct, že nejtěžší z celé práce bylo vůbec začít.
Ty první tahy. Nemaluji pomocí šablon, ale od ruky. Jen
některé linky jsem hlídala papírovou lepící páskou. Malovala
jsem klasickými štětinovými štětečky. Představte si, že si
vezmete do ruky školní štěteček na malování
(třeba z vodovek) a stoupnete si s ním k dvanáctimetrové zdi,
kterou jím máte pomalovat. Najednou vám dojde, jak je ta
plocha zatraceně veliká.

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

MALOVANÁ ZASTÁVKA
Malba jednotlivých symbolů

Co na to lidi?

Všechny symboly Velkých Přílep jsem obešla a nafotila si je z
několika úhlů. Pak jsem vybrala ty vítězné, jež jsem postupně
malovala. První byla dolní přílepská cukrárna s úřadem
a Centrem volnočasových aktivit/knihovna. Po dokončení
této části jsem si říkala, jaký pěkný kus zdi jsem pomalovala.
Ale jak jsem ode zdi odstoupila, viděla jsem, že ani omylem.
Že je přede mnou ještě obrovská část práce. Každý den jsem
ráno vyrážela s kočárkem ke zdi a byla tam tak dlouho, dokud
mě silně hřející slunce nevyhnalo. Zeď se v poledne rozpálila
a kolem třetí hodiny se tam už nedalo stát.

Reakce lidí byly naprosto úžasné. Na denním pořádku bylo,
že auta zpomalila až zastavila, aby se posádky mohly podívat
na malbu v akci. Někteří zastavili, zaparkovali auto, vystoupili
a přišli si se mnou povídat. Někteří u mě s autem jen zastavili,
stáhli okénko a povídali si se mnou. Velké množství řidičů na
mě za jízdy volalo: Bravo!, Nádhera!, Super! Výborní byli řidiči
autobusů. Vždy zastavili tak, aby lidé co nejlépe vystoupili na
ostrůvek a abychom si co nejméně překáželi. A když u mě
stálo nějaké auto na zastávce, řidiči z autobusů jej tolerovali.
Asi nikdy nezapomenu na pána z Turska. Zastavil u mě se
slovy, že mě sleduje každý den, jak pracuji na zdi a že se
rozhodl mi koupit svačinu. A protože nevěděl, co mám ráda,
koupil mi makový, tvarohový a povidlový koláč a ještě k tomu
slazenou a neslazenou vodu. Uvedl mě tím úplně do rozpaků.
Stejně tak nezapomenu na velmi milý starší pár manželů
Švecových. Ti mi zase přinesli nanuky. Hezké bylo mluvit
s pánem, který byl před lety u stavby této autobusové
zastávky. Dříve zde nestála. Děkoval, že konečně vypadá
zastávka hezky. Mnoho z vás se u mě zastavilo a mluvilo
se mnou. Děkuji Vám za to. Byly to velmi milé chvíle.
A bylo vás tolik.

Po kresbě cukrárny s úřadem následovala chalupa.
Má modrou barvu a je na konci Přílep směrem na Lichoceves.
Vždy se mi moc líbila, protože je vyloženě potěchou pro oko.
Blízko této chalupy je výběh pro koně, kde je další ze symbolů
Velkých Přílep. Kůň Jupiter, který se objevuje i na přílepském
masopustu. Ten prostě nemohl chybět.
Pak následovala malba našeho přílepského rybníku, kde se
konají rybářské závody, kam chodí lidé v zimě bruslit a krmit
kachny. Důležité místo různých setkání. Dále jsem pokračovala krásnou starou budovou, která je vedle základní školy
a v níž jsou zatím převážně sklady. Pak jsem udělala z místa
zastávky secesní altánek s lavičkou. Linie jsem srovnala podle
lavičky. Dále jsem si vyhrála s kapličkou, doplnila jsem kočku
pod budovu skladů. Pak postupně následovaly motivy:
traktůrek našich údržbářů, Špejchar, beagle (symbol za
přílepské pejsky), restaurace U Korycha, žebřiňák ze Špejcharu a jako poslední jsem malovala mateřskou školku Jablíčko.
Všechny symboly jsem spojila poli, která jsou všude kolem nás.

Postupem času jsem slyšela, jak malbu chválí různí lidé
v autobusech, které přes nás jezdí. A to i mladí, kteří se
vyjádřili v tom stylu, že tu zeď prostě žerou.
Jsem moc ráda, že můj záměr potěšit lidi se povedl. Je hezké
sledovat rodiče s dětmi, kteří si na zdi ukazují zvířátka,
ukazují si místa a říkají si, kde že ta stavení jsou.
Eliška Hesslerová
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Sousedské vztahy aneb jak společně
žít a vzájemně se respektovat
Sousedské vztahy se v míře větší či menší dotýkají každého
z nás. Dobré sousedské vztahy se mohou vytvářet ať už
přátelstvím, vzájemnou výpomocí, korektností a slušností,
ale jejich základem je vždy respekt k právům souseda. Každý
z nás si přeje, aby žil ve společnosti, kde jsou jeho práva
respektována. K tomu je ovšem zapotřebí, aby i z naší strany
byla respektována práva druhých, tedy i sousedů.

I stromy na našem pozemku musí dodržovat pravidla
Občanský zákoník stanoví právo vlastníka pozemku bránit se
sázení stromů v těsné blízkosti hraniční čáry sousedního
pozemku. Tomu právu odpovídá povinnost vlastníka
sousedního pozemku, aby se zdržel sázení stromů v těsné
blízkosti společné hranice pozemků. A pro případ, že je již
vysadil, nebo je nechal vzrůst, má povinnost je odstranit.
Není-li dále stanoveno jiným právním předpisem, nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající do výše 3 m a více vzdálenost od sousedního
pozemku 3 metry. Pro ostatní stromy pak vzdálenost od
hranice pozemku 1,5 metru. To však neplatí v případech,
jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního
předpisu, nebo je-li na sousedním pozemku les nebo sad,
nebo pokud stromy tvoří hranici mezi pozemky (plot).
Vlastník má tedy po sousedovi právo požadovat, aby nesázel
stromy ve vzdálenostech menších, než je uvedeno výše,
nebo aby takové stromy již rostoucí odstranil.
K tomu je zapotřebí, aby byla splněna další zákonná podmínka, a to, aby k tomu měl rozumný důvod. Takovým
rozumným důvodem bude zcela jistě poškození kořeny,
větvemi, případně pádem stromu, zastínění pozemku,
poškození stavby, a to i v budoucnu, a podobně. V případě,
že by scházel rozumný důvod, nevznikne tím právo vlastníka
domáhat se po sousedovi odstranění stromu.

Vlastnické právo a jeho omezení
Vlastník pozemku a na něm stojící stavby je omezen ve
výkonu vlastnických práv, a to dokonce v ústavněprávní
rovině. Listina základních práv a svobod stanoví ve svém
článku 11 odst. 3, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito
na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem
chráněnými obecnými zájmy. Dále tento článek Listiny
stanoví, že výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou
zákonem.
Podívejme se, jak se právní mluva promítá do každodenní
reality.
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Místní zvyklosti jsou posuzovány podle místa, ve kterém spor
vznikne. Jako příklad může sloužit hustá zástavba rodinných
domů s malými pozemky, která je právě ve Velkých
Přílepech, kde zřejmě nebude vždy možné takové vzdálenosti dodržet. To by ale neplatilo, pokud by takové vysázení
vlastníkovi sousedního pozemku způsobilo některou ze škod,
uvedených výše.

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

PRÁVNÍ OKÉNKO

Věc nebo zvíře na cizím pozemku
V případech, kdy se ocitne na pozemku cizí movitá věc, vydá
ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu
vlastníkovi, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe. Můžeme
uvést příklad hrajících si dětí s míčem, který se dostane přes
oplocení na sousední pozemek. Následně děti zazvoní
u souseda a požádají ho, aby jim míč dal (současně se mu
mohou omluvit). Nebude-li se sousedovi chtít dětem pro míč
dojít, má povinnost jim umožnit vstoupit na svůj pozemek,
míč vyhledat a odnést. Samozřejmě při této činnosti děti
nesmí poškozovat věci na pozemku souseda. Stejně tak tomu
bude v případě, dostane-li se na sousedův pozemek chované
zvíře. Pro roj včel právní úprava stanoví specifické podmínky,
kterým se můžeme věnovat v budoucnu.
V případě, způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva na
vrácení věci či zvířete na sousedním pozemku škodu, má
vlastník takového pozemku právo na její náhradu. Budou to
případy, kdy například míč dětí rozbije sousedovi skleněnou
výplň dveří, nebo pes, který se dostal na sousední pozemek
a někoho tam zranil, případně způsobil jinou škodu.
V případě, že vlastník pozemku, na který se dostal uvedený
míč nebo zvíře souseda, tuto věc nebo takové zvíře nevydá
jejímu vlastníkovi, dopustí se neoprávněného zadržení věci
a bude možné soudní cestou prostřednictvím žaloby na
vydání věci se této věci domáhat.

V těchto situacích se jedná o ochranu obou vlastníků, přičemž
každého z nich ve vztahu k jeho vlastnictví. V jednom případě
to bude soused jako vlastník nemovitosti, ve druhém
a rovnocenném postavení to bude druhý soused jako vlastník
věci nebo zvířete.
Ve vztahu k chovaným zvířatům, kterým je jakékoli zvíře ve
vlastnictví, platí několik povinností a souvisejících práv.
Vlastník chovaného zvířete, ať už je to pes, kočka, kůň,
nebo jakékoli zvíře i divoké, zkrocené nebo zajaté, musí
zajistit, aby takové zvíře nevnikalo z jeho pozemku na
pozemek cizí. Avšak nutno upozornit, že absolutní zákaz
s ohledem na povahu některých zvířat, je nemožný.
Takovým zvířetem může být kočka. I v takovém případě se
může vzít v úvahu míra přípustná místním poměrům. Pokud
vám tedy občas přeběhne přes zahradu sousedova kočka,
je to v normě. Pokud ale někdo chová deset koček, které
chodí znečisťovat sousedovy záhony, pak už je to omezení
obvyklého užívání pozemku jiného vlastníka a takový
vlastník má právo se bránit.
Přeji příjemné léto a co nejméně sousedských sporů.

Mgr. Mar�n Valach
Polní 21, Velké Přílepy
www.aktkadlec.cz
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VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové

Pozor na letní vedra!
Paní doktorko, víme, že horkem trpí
nejen lidé, ale i zvířata, domácí
mazlíčky nevyjímaje. Kteří z nich
nejvíce? Jak snášejí vedra kočky?
Většinou jsou na tom s letními
teplotami hůře psi. Nepotí se,
nemají totiž vyvinuté potní žlázy
a tak jediný způsob, jak snížit tělesnou teplotu, je perspirace. Tedy to známé zrychlené dýchání s otevřenou tlamou,
při němž se snaží dostat ohřátý vzduch ven z těla.
Pes se většinou také mnohem více pohybuje venku, chodí
na procházky se svým majitelem. Přijde tedy do styku
s horkým prostředím častěji. Kočka je většinou zalezlá tam,
kde je jí dobře, tedy doma v chladnu nebo venku ve stínu.
Proč psům hrozí rychlé přehřátí, když na zimní chlad
se dokáží adaptovat?
Pes se může rychle zahřát pohybem. Teplo pak snáze udrží
díky svému hustému kožichu. Ale zbavit se přebytečného
tepla je díky nemožnosti se potit mnohem obtížnější.
Co chundelatá plemena? Máme je na léto ostříhat,
nebo platí, že hustá srst izoluje před vedrem?
Na stříhání dlouhosrstých jedinců v létě se názory různí.
Někdo tvrdí, že srst chrání psa před horkem útočícím
z venku. Já mám opačný názor, tedy že hustá srst znesnadňuje ochlazování přehřátého psího organismu. Potvrzuje to
i moje osobní zkušenost s naší border kolií Adélkou, které se
v létě po ostříhání vždy výrazně uleví a značně ožije.
První pomoc při přehřátí
1. Přemístit psa na stinné chladné místo
2. Jazyk navlhčit studenou vodou
3. Namočit ručníky studenou, ale ne ledovou vodou
4. Ručníkem otírat hlavu
5. Vlhkými ručníky obložit krk, hrudník a záda
6. Menší ručníky ovinout kolem pacek
7. Předložit studenou vodu k pití, ale nikdy nelít do
krku násilím!
8. Pokud pes nereaguje a nejeví jasné známky
zlepšování stavu, okamžitě ho převézt na nejbližší
veterinární pracoviště
9. Během transportu pokračovat v ochlazování
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Někteří psi rádi plavou.
Znamená to, že na pláži
nebo u rybníka je horko
neohrožuje?
Koupání je výborný
způsob, jak v horkém
letním dni snížit vzrůstající tělesnou teplotu. Je jen potřeba
dbát na to, aby pes naopak dlouhým pobytem ve studené
vodě příliš neprochladnul, mohou hrozit záněty dýchacích
nebo močových cest. Pokud se tak stane a pes se po návratu
z vody třese, doporučuji nechat ho uschnout a zahřát se
pohybem. Tedy vzít ho na procházku, kde může běhat.
Pokud ho necháme ležet na sluníčku, může mu hrozit úpal.
Jaký je vlastně rozdíl mezi úžehem a úpalem?
Úžeh je celkové přehřátí organismu. K úpalu dochází při
delším pobytu na přímém slunci. V obou případech se může
jednat o život ohrožující stav. S úžehem se nejčastěji
setkáváme u psů, jejichž majitelé je nechali zavřené
v letním dni v autě. Je neuvěřitelné, že k tomu stále ještě
dochází. Bývá to „jenom“ krátká zastávka na cestě na
dovolenou, nebo si majitel „jenom“ zaskočí na rychlý
nákup. Psí organismus má, kvůli již zmiňované absenci
potních žláz, v oblasti termoregulace jen omezené možnosti. Už během prvních deseti minut může dojít k přehřátí,
šoku a po chvíli i smrti psa v autě, kde teplota na slunci
může rychle vystoupit i nad 50 stupňů Celsia. Nezabrání
tomu ani na prst otevřené okénko, které majitelé nechávají
ve snaze umožnit výměnu vzduchu.
Jak jim tedy letní dny usnadnit? Jak je venčit, jak je
ochlazovat? Postříkat hadicí?
Venčení by mělo probíhat zejména brzy ráno a pozdě večer.
Vybíráme cestu ve stínu, zejména když se jedná o rozpálený
městský chodník. Zkuste si na takový chodník přiložit ruku
a pak si představte, že pes po něm musí přejít nechráněnými polštářky. Pokud chceme psa ochladit, je možné
ho osprchovat hadicí, ale pozor, aby voda nebyla ledová.
Lepší je otírat ho navlhčeným ručníkem.
Veterinární ordinace
MVDr. Michaela Riedlová
Tel.: 739 443 837
roztoky@vaseveterina.cz
www.vaseveterina.cz

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří: 14 - 19 týdnů.
Cena: 149 -180,- Kč/ks.
Prodej:
15. srpna a 21. září 2017 v 10.40 hod.
Velké Přílepy, pneuservis U Floriana
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace :
Po-Pá: 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270 nebo 728 605 840

e-shop tisku

inzerce

DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU
Komplexní péče, individuální přístup
Nechcete v čekárně čekat déle než 15 minut? Potřebujete
od lékaře jenom recept a chcete jej obdržet přímo na email
či rovnou zaslat do lékárny? Toužíte po rodinném lékaři
s lidským přístupem, usměvavé sestřičkce a čekárně
s nápoji, klidnou hudbou a zajímavým čtením? Nechcete
hned antibiotika na běžná nachlazení a jste otevření léčbě
pomocí bylin, akupunktury či dietetických opatření?
Pokud je Vaše odpověď ano, neváhejte se u nás registrovat.
To a mnohé více Vám nabízí Přílepská ordinace
• možnost telefonického či on-line objednání
• zaslání receptu na léky přímo na email či do lékárny
• výsledky rozboru krve na email včetně možnosti
rozšířeného vyšetření krve
• EKG, CRP (zánětu v těle) či StrepA (bolesti v krku)
přímo v ordinaci
• možnost konzultace v cizím jazyce
(anglicky, rusky, ukrajinsky)

Již uvažujete nad změnou lékaře ale je pro Vás
nepohodlné zažádat stávajícího praktického lékaře
o zdravotní dokumentaci? Nemějte obavy, stačí jediná
návštěva u nás, vše ostatní pak zařídíme za Vás.
Jak se jednoduše zaregistrovat?
1. Emailem na prilepska.ordinace@gmail.com,
kde uveďte své jméno a příjmení, titul, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, adresu, email a telefonní číslo, jméno a místo
působení předchozího registrujícího lékaře.
Do zprávy uveďte budete-li chtít zaslat registrační lístek
fyzicky poštou (Prosíme jen v případě, že na tom opravdu
trváte. Lístek si můžete kdykoliv vyžádat, i později,
v ordinaci.)
2. Osobně kdykoliv během ordinační doby. Doporučujeme
objednat se předem na webových stránkách
www.prilepska-ordinace.com v sekci ONLINE OBJEDNÁNÍ
K PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ. Není však podmínkou.
Vše ostatní již zařídíme za Vás. Těšíme se na Vaší návštěvu
MUDr. Rodion Schwarz
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TIP NA VÝLET

Zkamenělý pastýř
Květnová přednáška Tajemná místa na severozápad
od Prahy Ing. Jana Šindela v naší knihovně mne
inspirovala k výletu do obce Klobuky, ve které stojí
největší menhir na našem území, 3,5 m vysoký
Zkamenělý pastýř.
Jako menhiry se označují kameny svisle zasazené do země,
většinou neopracované, někdy nesoucí znaky lidské postavy.
Vyskytují se po celém světě a předpokládá se, že dávným
civilizacím sloužily k náboženským či rituálním účelům.
Asi nejznámější skupinou menhirů je Stonehenge v Jižní
Anglii.
Zkamenělý pastýř nebo také Kamenný muž byl podle
výzkumu provedeného v roce 1898 na místo dopraven,
protože je jiného složení než jeho podloží. Nejedná se tedy
o velmi odolný pozůstatek většího kamenného masivu,
což byla také jedna z verzí vysvětlujících jeho původ.
O významu menhiru pro místní obyvatele svědčí příhoda z
roku 1852, kdy jej vyvrátila vichřice. Navrácení pětitunového
kolosu do původní polohy byla taková dřina, že po jejím
úspěšném ukončení vypukla na místě lidová veselice
s hudbou. Tolik klobucká kronika.

Tajemného kamene si všiml a ve své tvorbě se o něm zmínil
i katolický kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar, který se fary
v Klobukách ujal na přelomu 19. a 20. století poté, co ukončil
své působení v Úněticích. Tehdy prý Zkamenělého pastýře
obklopovalo ještě několik menších kamenů, které se ale do
dnešní doby nedochovaly. V roce 2007 bylo okolí menhiru
vysypáno kamínky a ohrazeno. Při jeho návštěvě můžete
sami posoudit, zda tato úprava atmosféře místa prospěla,
či ne.

Do Klobuk se od nás dostanete po dálnici D 7. Vzhledem k
tomu, že na silnici vedoucí k menhiru je zákaz zastavení,
je nejlepší nechat auto v obci a vydat se severozápadně
směrem na Telce. V polích po pravé straně brzy spatříte
impozantní tmavou siluetu.
Stejně jako většině ostatních menhirů je i Zkamenělému
pastýři přisuzována schopnost vyzařovat energii, kterou
někteří lidé cítí a badatelé ji dokážou změřit přístroji. Místo
pro jeho umístění pravděpodobně vybrali před několika tisíci
lety Keltové z kmene Bójů podle postavení Slunce o svých
svátcích.

Eva Tluková
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Z PŘÍLEPSKÉHO FOTBALU

Tým se udržel v soutěži
V polovině června se na fotbalovém hřišti ve Velkých Přílepech dohrály poslední zápasy soutěžního ročníku 2016/2017.
Mužům se naštěstí posledních několik zápasů jara dařilo s plným bodovým ziskem 9 bodů po výsledcích:
Velké Přílepy – Nučice 3:2 (2:0) góly: 2x Tomáš Hrabánek, Karel Raděj
Statenice – Velké Přílepy 0:4 (0:2) góly: 2x Tomáš Hrabánek, 2x Martin Wachtl
Velké Přílepy – Kosoř B 3:2 (1:2) góly: Tomáš Hrabánek, Rudolf Pawlus, Lukáš Vajnar
V tabulce tým skončil na 13. místě z 15 týmů se ziskem 31 bodů a zachránil se i pro příští ročním ve III. třídě okresu Praha-západ.

Přípravka nám dělá radost
Fotbalové naděje Velkých Přílepy hrály soutěžní zápasy v kategorii Starší přípravka a turnaje v kategorii Mladší přípravka.
V mladší přípravce máme více než 25 aktivních dětí a proto pro příští sezónu připravujeme dva týmy. Kromě těchto kategorií
trénuje i fotbalové školička a tým starších žáků. Tréninky budou pokračovat opět v září vždy v pondělí a středu od 17:30 hod.
Pro všechny fotbalové děti jsme připravili závěrečný turnaj, který odehrálo 6 smíšených týmů mladší a starší přípravky.
Po napínavém finále dostaly všechny děti diplomy a dárky a nakonec všichni měli k obědu pizzu, klobásky a malinovku.
Než jsme se rozběhli na prázdniny, stihli jsme ještě společnou fotku dětí, trenérů a rodičů.
Pavel Škurek
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LISTÁRNA
Reakce na opoziční článek
z Přílepského zpravodaje 2/2017
Citát z článku:
… Předcházela tomu dlouhá řada pokusů a návrhů různých
osob tzv. oposloupek cenzurovat, „rozčtvrtit“, již před vydáním
komentovat apod. Poslední loňský požadavek z úst paní
místostarostky zněl, že bychom měli s časovým předstihem
text dodávat paní starostce, aby se včas stihla k jeho obsahu
vyjádřit. Poněkud to připomíná dobu před 30 lety… …
Popírám tvrzení, že bych v loňském roce požadovala
jakékoliv posílání článků s předstihem kvůli cenzuře!
Je to tak, že jsem v redakční radě, abych prezentovala nejen
dění v obci, ale i připomínky nebo názory občanů. Právě od
občanů vzešly připomínky, které jsem prezentovala na
redakční radě letos v březnu, že by mělo vedení obce
reagovat na opoziční články a ještě v daném čísle se vyjádřit.
Jaksi ale není možné vyjadřovat se k něčemu, co ani netušíte,
že přijde. Je tedy jasné, že vyjádření musí být na základě
dopředu známých informací, protože jinak je znemožněno
ještě v daném čísle reagovat.

Je tedy jasné, že připomínky na redakční radě zněly sice
z mých úst, nicméně nebyl to žádný můj osobní požadavek
nebo požadavek z pozice místostarostky. Napadat mě
z ovlivňování a přirovnávat mě k době minulé před 30 ti lety
je velký omyl!
Žijeme v demokracii a plně respektuji, pokud většina
redakční rady žádá, aby opoziční okénko zůstalo v nezměněné podobě.
Mgr. Marie Válková
místostarostka obce

Poděkování
Velké díky JFK Velké Přílepy za to, jak se věnují malým,
větším a velkým fotbalistům z řad našich dětí.
Konkrétní poděkování za vedení starší přípravky panu
Zedníkovi, Štěfanovi a Carvanovi. Za vynikající a včasné
podávání informací a zařizování dopravy na zápasy
a další organizační věci náleží díky paní Zedníkové.
Za rodiče dětí starší přípravky Renata Všetečková

Snímek Velkých Přílep z ptačí perspektivy nám zaslal šestnáctiletý Michal Havlíček. Dron je koníčkem tohoto našeho čtenáře.
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NENECHTE SI UJÍT

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

4. říjen v 18.00 hodin
Autorské čtení spisovatelky Ireny Fuchsové
Místo: Knihovna

4. září
Den otevřených dveří
zrekonstruované budovy II. stupně ZŠ
Místo: ZŠ II. stupeň

5. říjen v 18.00 hodin
Vernisáž výstavy fotografií Romana Blažka
pod názvem „Potomci slavných“
Místo: Galerie

5. září v 18.00 hodin
Vernisáž výstavy výtvarných prací
žen a dívek z věznice Velké Přílepy
Místo: Galerie

8. říjen v 16.00 hodin
Divadélko Romaneto
„ Pejsek a kočička jdou do divadla“
Místo: CVA

14. září v 19.00 hodin
Přednáška Energie a její vliv na lidské zdraví,
p. Tomáš Brož
Místo: Knihovna

11. říjen v 19.00 hodin
Beseda s MUDr. Rodionem Schwarzem
na téma „Čínská medicína“
Místo: Galerie

17. září v 16.00 hodin
Divadélko Ingrid Chrastinové
„Princezna a kouzelná větvička“
Místo: CVA

14. říjen
Setkání seniorů na sále U Korychů
hraje original dixieland jazz band – Brass Band Rakovník
Místo: sál U Korychů

21. září v 19.00 hodin
Cestopisná přednáška o Filipínách
sl. Růžena Duchková
Místo: Knihovna

26. říjen v 19.00 hodin
Přednáška Historické meteorologické sloupy v ČR
p. René Tydlitát
Místo: Knihovna

září - termín vernisáže bude upřesněn
Výstava Staré pohlednice Velkých Přílep a okolí
Místo: Knihovna

31. říjen v 19.00 hodin
Beseda o tvorbě a významu rodokmenů
s genealožkou paní Marcelou Žižkovou
Místo: Galerie

INZERCE VE ZPRAVODAJI
Ceny jsou uvedene bez DPH a platné od 1.2.2016.
CELÁ STRANA
OBÁLKA
CELÁ STRANA
STŘED

1.500,- Kč

CELÁ
STRANA

1.250,- Kč

1/2
STRANY

850,- Kč

1/4
STRANY

550,- Kč

Dále Vám nabízíme možnost stát se sponzorem zpravodaje.
Získáte umístění loga na titulní straně
a dle dohody možnost inzerce nebo PR článku.

Objednávky inzerce zasílejte na e-mail:
zpravodaj@velke-prilepy.cz

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

NENECHTE SI UJÍT

LISTOPAD
5. listopad v 16.00 hodin
Divadlo Na větvi
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
Místo: CVA
23. listopad v 19.00 hodin
Cestopisná přednáška o Banátu
p. Petr Nazarov
Místo: Knihovna
listopad - termín bude upřesněn
Vernisáž výstavy obrazů-aktů Jozefa Macka
Místo: Galerie
listopad
Výstava řezbářských prací
Místo: Knihovna

KINO PROMÍTÁ
8. září od 19.00 hodin Premiéra dokumentárního
filmu režisérky Olgy Sommerové „Červená“ –životní
příběh světově proslulé operní pěvkyně a herečky Soni
Červené. Osobní účast režisérky Olgy Sommerové
22. září
od 15:00 a 17:00 hodin „Mimi šéf“
od 19:00 hodin Zahradnictví – Rodinný přítel
režie Jan Hřebejk
27. říjen
od 15:00 a 17:00 hodin „Auta 3“
od 19:00 hodin „Špunti na vodě“
24. listopad
od 15:00 a 17:00 hodin „Šmoulové a zapomenutá
vesnice“
od 19:00 hodin „Příchozí“
15. prosinec
od 15:00 a 17:00 hodin „Já padouch 3“
od 19:00 hodin „Po strništi bos“
autorské dvojice Jan Svěrák a Zdeněk

POZVÁNKA NA BESEDU
S OLGOU SOMMEROVOU
Tvůrkyně celovečerního
dokumentu o proslulé
operní pěvkyni a herečce
Soně Červené se 8. září
osobně zúčastní promítání
svého filmu ve Velkých
Přílepech.
Film s jednoduchým
názvem „Červená“ přichází
do kin u příležitosti
92. narozenin ženy, jejíž
umělecká dráha čítá sto
operních rolí ve čtyřech
tisících vystoupeních na
jevištích pěti kontinentů.
A právě život této výjimečné umělkyně, ovlivněný dějinami
Evropy 20. století, zdokumentovala režisérka Olga Sommerová.
Soňa Červená se narodila 9.září 1925 v rodině zakladatele
slavného kabaretu Červená sedma, právníka Jiřího Červeného.
Vyrůstala v kulturním prostředí, do jejich rodiny chodili na
návštěvu umělci zvučných jmen, například Bohuslav Martinů,
Eduard Kohout, Eman Fiala, Bohumil Mathesius nebo Jindřich
Plachta. Bylo jasné, že i Soňa se bude věnovat umění.
S divadlem začínala po válce u Voskovce a Wericha, záhy ale
přešla k opeře a vážné hudbě. Stala se úspěšnou operní pěvkyní
na domácí scéně. V roce 1962 emigrovala z bývalého Československa a od té doby vystupovala na prestižních světových
scénách v Evropě a Americe, kde okouzlila svým nádherným
altem publikum i kritiky.
Po roce 1989 se vrátila do rodné Prahy, kde ve svých 85 letech
excelovala na scénách Národního divadla v představeních Zítra
se bude… o procesu s dr. Miladou Horákovou a v Čapkově Věci
Makropulos.
Po zhlédnutí filmu 8. září od 19 hodin v CVA budou mít
přílepští diváci možnost s režisérkou Olgou Sommerovou
besedovat.
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